PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
W OŚWIĘCIMIU
Zarządzenie nr 25/2017
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie: zasad przyjmowania na studia cudzoziemców w Uczelni Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2016 poz. 1842 z pózn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. 2016, poz. 1501), zarządzam, co następuje:
ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW
W UCZELNI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU
§1
Zasady ogólne
1. Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub
kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak
obywatele polscy.
2. Na

warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu,
podejmować:
1) studia wyższe (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia);
2) studia podyplomowe;
3) kształcenie na kursach dokształcających.

cudzoziemiec

może

3. Studia lub kursy w Uczelni prowadzone są w języku polskim na wszystkich kierunkach

studiów wyższych.
4. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia lub kursy prowadzone w języku polskim,

jeżeli:
1) ukończy roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w

jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego; lub
2) posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; lub
3) uzyska potwierdzenie Uczelni przyjmującej, że jego przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

5. Cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią poza granicami RP może ubiegać się o

przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jeśli legitymuje jednym z następujących
dokumentów, uznanych z mocy prawa za równorzędne świadectwu dojrzałości
wydanemu w Polsce:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną
działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie,
zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu
dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
4) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi.
6. W razie nienależenia do którejkolwiek z kategorii o których mowa w § 1 ust. 5,

świadectwa maturalne uzyskane poza granicami RP mogą być uznane za równorzędne
świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce w drodze decyzji właściwego kuratora
oświaty.
7. Cudzoziemiec, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za

granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia
podyplomowe, jeżeli:
1) dyplom ten został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia studiów, na podstawie
umowy międzynarodowej; lub
2) dyplom został zalegalizowany; lub
3) dyplom został opatrzony klauzulą apostille; lub
4) dyplom ten został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia studiów, w drodze
nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami; lub
5) dyplom ten uprawnia do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu
doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
uczelnia, która ten dyplom wydała (uznanie dyplomu na podstawie art. 191a ust. 3 i
4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) pod warunkiem, że:
a) uczelnia, która wydała ten dyplom była akredytowana w dniu jego wydania,
b) program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z
przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.
8. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez
cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub
cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów
wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu umożliwiającego
ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym poziomie kształcenia,
składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu. Zasady i tryb postępowania w
sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie
kształcenia określają odrębne przepisy.

9.

Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia lub kursy w Uczelni:
1) na zasadach obowiązujących obywatela polskiego; lub
2) na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego.

§2
Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach obowiązujących obywatela polskiego
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich może podejmować i odbywać studia

lub kursy cudzoziemiec, który:
1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
jest członkiem jego rodziny, posiadający prawo stałego pobytu; lub
2) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub jest członkiem jego rodziny, posiadający środki finansowe niezbędne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oświadczający, iż nie ubiega się o
podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego; lub
3) posiada ważną Kartę Polaka, oświadczający, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na
innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego; lub
4) posiada zezwolenie na pobyt stały; lub
5) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; lub
6) korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub
7) jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub jest członkiem jego rodziny, jeżeli
mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub
8) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej; lub
9) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada zezwolenie na pobyt czasowy w
związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1
pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
lub
10) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada ochronę uzupełniającą.
2.

Zasady i tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, o którym
mowa w § 2 ust. 1, podejmującego studia na zasadach obowiązujących obywatela
polskiego określa uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm.
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na
poszczególne kierunki studiów w danym roku akademickim.

§3
Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego
Cudzoziemiec nie wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1 – 10, może podejmować i odbywać
studia lub kursy na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego tj. na
podstawie:
1) umowy międzynarodowej, na zasadach określonych w tej umowie;
2) umowy zawartej z podmiotem zagranicznym przez Uczelnię, na zasadach
określonych w tej umowie;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
4) decyzji Rektora.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w § 3 ust. 1 może podejmować studia lub kursy jako:
1) stypendysta strony polskiej,
2) na zasadach odpłatności,
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
4) stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
5) stypendysta uczelni.
1.

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 – 10, może podejmować także studia

lub kursy na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 2. Decyzja w sprawie zasad
podejmowania studiów lub kursów jest wiążąca i nie może być zmieniona w trakcie ich
odbywania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
4. Cudzoziemiec odbywający studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela

polskiego, który po podjęciu decyzji przez Rektora o przyjęciu na studia lub w trakcie
roku akademickiego, uzyska uprawnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, może złożyć
wniosek do Rektora o zmianę zasad odbywania studiów. Rektor może zmienić zasady
odbywania studiów na obowiązujące obywatela polskiego nie wcześniej jednak niż od
kolejnego semestru studiów, na podstawie pozytywnej opinii Prorektora ds.
Studenckich.
5. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela

polskiego nie rejestrują się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym.
6. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela
polskiego nie są uwzględniani w limitach przyjęć na dany kierunek studiów wyższych
określonych uchwałą Senatu.
§4
Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia na Uczelni
na podstawie umowy międzynarodowej
i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1. Cudzoziemiec ubiegający się o stypendium strony polskiej na studia w Polsce

przechodzi procedurę rekrutacyjną w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą
właściwej dla jego miejsca zamieszkania.
2. Stypendia, o których mowa w § 4 ust. 1 przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa

Wyższego na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
3. Polskie placówki dyplomatyczne po przeprowadzonej rekrutacji zgłaszają kandydatów

na stypendystów do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
4. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej kieruje, za

pośrednictwem Uczelni,
prośbę
Rektora, z zastrzeżeniem ust. 5.

o przyjęcie

stypendysty strony polskiej

do

5. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z

nauki, zakwalifikowany na studia pierwszego i drugiego stopnia, po uprzednim
ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, kierowany
jest do Uczelni w celu odbycia studiów przez działającego z upoważnienia
ministra kierownika jednostki, w której ukończył kurs przygotowawczy.
6. Rektor po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 4 lub 5, zwraca się do

Prorektora ds. Studenckich z prośbą o opinię w sprawie możliwości przyjęcia na studia.
7. W przypadku uzyskania pozytywnej

opinii Prorektora ds. Studenckich, Rektor
wyraża zgodę na podjęcie studiów i zobowiązuje stypendystę do złożenia kompletu
dokumentów w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w terminie nie dłuższym niż do
15 września danego roku.

8. Do cudzoziemców podejmujących studia na podstawie umowy międzynarodowej i

decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zasadach bez odpłatności i
świadczeń stypendialnych stosuje się odpowiednio tryb przyjęcia na studia w Uczelni, o
którym mowa w § 4 ust. 1 – 7.
§5
Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia w Uczelni
na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności
1. Cudzoziemiec niewymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1 – 8 oraz nieubiegający się o przyjęcie

na studia w trybie określonym w § 4, może ubiegać się o przyjęcie na studia na
zasadach odpłatności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4.
2. Wniosek o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności należy złożyć do Rektora w

terminie do 15 września danego roku.
3. W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowany wniosek kandydata, Rektor może

przedłużyć termin złożenia dokumentów.
4. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, o którym mowa w § 5 ust. 1

podejmuje Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Prorektora ds. Studenckich.
§6
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym od cudzoziemców
1. Cudzoziemiec ubiegający się o podjęcie studiów w Uczelni zobowiązany jest złożyć

następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową cudzoziemca (załącznik nr 1 do

niniejszego Zarządzenia);
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na

wybranym kierunku i formie kształcenia;

3) poświadczoną przez Uczelnię kserokopię świadectwa maturalnego (lub dojrzałości) lub

dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego w Polsce uprawniającego do
podjęcia właściwych studiów, albo odpowiedni dokument wydany za granicą tj.:
studia pierwszego stopnia – kserokopię
zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa ukończenia
szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w
przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w
drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego
kuratora oświaty, o których mowa w §1 ust. 5 i 6.

a) w przypadku kandydata na

b) w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia - dokument, o którym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 3a, oraz kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego
apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za
granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
– za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z
odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za
uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce;
c) w przypadku kandydata na studia podyplomowe, kserokopię zalegalizowanego

lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za
granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów –
za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub
drugiego stopnia albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo
innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego
stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce;
4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego zgodnie z

wymogami określonymi w § 1 ust. 4 - 6;
5) oświadczenie w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 2 do niniejszego

Zarządzenia) oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
6) potwierdzoną przez Uczelnię kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
7) potwierdzoną przez Uczelnię kserokopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) 4 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych;
9) oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
10) tłumaczenia

sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez
zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej
Polskiej wszystkich w/w dokumentów, które wydane są w języku obcym;

11) w

przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach
obowiązujących obywatela polskiego, także inne dokumenty określone uchwałą Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w
sprawie: warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w danym roku
akademickim.

2. Osoby, które w dniu składania dokumentów na studia nie ukończyły 18 roku życia,

zobligowane są do złożenia dokumentacji wraz z pisemną akceptacją opiekuna
prawnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Cudzoziemcy składają komplet wymaganych dokumentów w Dziale Nauczania i Spraw

Studenckich w terminach:
1) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach

obowiązujących obywatela polskiego – w terminach określonych Zarządzeniem
Rektora w sprawie terminów rekrutacji;
2) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż

obowiązujące obywateli polskich – w terminie do 15 września z zastrzeżeniem § 5
ust. 3.
§7
Postanowienia końcowe
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2017

PAOSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
W OŚWIĘCIMIU

JM REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Proszę o przyjęcie mnie na studia pierwszego/drugiego* stopnia w formie
stacjonarnej/niestacjonarnej* na kierunku:
- filologia: (Filologia Angielska, Filologia Germaoska z językiem angielskim)*
-politologia
-zarządzanie
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- pedagogika
- wychowanie fizyczne
-pielęgniarstwo
-praca socjalna
- informatyka
- finanse i rachunkowośd
- bezpieczeostwo wewnętrzne,

na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, w związku z tym, że*:
1) jestem obywatelem paostwa członkowskiego Unii Europejskiej, paostwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (lub jestem członkiem jego rodziny),
posiadającym prawo stałego pobytu;
2) jestem obywatelem paostwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub paostwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (lub jestem
członkiem jego rodziny), posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie
kosztów utrzymania podczas studiów i oświadczam, iż nie ubiegam się o podjęcie
studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego;
3) posiadam ważną Kartę Polaka i oświadczam, iż nie ubiegam się o podjęcie studiów

na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego;
4) posiadam zezwolenie na pobyt stały;
5) posiadam status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) korzystam z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jestem pracownikiem migrującym, będącym obywatelem paostwa członkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem jego rodziny mieszkającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono mi zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej;
9) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono mi zezwolenia na pobyt czasowy
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust.
1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
10) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono mi ochrony uzupełniającej.
na zasadach innych, niż obowiązujące obywatela polskiego*:
1) jako stypendystę strony polskiej,
2) bez odpłatności i świadczeo stypendialnych,
3) na zasadach odpłatności,
4) jako stypendystę strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
5) jako stypendystę uczelni.

Moje dane osobowe
(uwaga: kursywą oznaczono informacje, których podanie nie jest obowiązkowe - pozostałe
pola należy bezwzględnie wypełnid).
1.Nazwisko :……………………………………………. Imię (imiona)………..……………………………………………
2.Nazwisko rodowe:……………………………………………………………………………………………………………..
3.Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………….
(miejscowośd i kraj) ……………………………………………………………………………………………………………..
4. Obywatelstwo: ……………………………………….. Narodowośd: ……………………………………………….
5. Kraj stałego pobytu: ………………………………………………………………………………………………………..
6. Posiadacz Karty Polaka*:
- tak, nr ……………………………………………………………… ważna do: ……………………………………………..
- nie
7. Dokumenty potwierdzające legalnośd pobytu na terytorium RP*:

- paszport nr ………………………………………………………. ważny do: …………………………………………….
- wiza/karta pobytu**nr ……………………………………. ważna do: …………………………………………….
Rodzaj udzielonego zezwolenia: ………………………………………………………………………………………….
8.Imiona rodziców: …..………………………………………………………………………………………………………….
9. Stan cywilny : ……………………………………………………………………………………………………………………
10. Adres stałego miejsca zamieszkania: kraj i miejscowośd (z kodem pocztowym) ……………..
………………………………………………………………………………………………………………….............................
ulica…………………………………………………….nr domu………………….…… nr mieszkania ………………….
gmina ............... województwo …………………….. nr telefonu…………….… email……………………….
11. Adres do korespondencji (należy wypełnid w przypadku gdy jest inny niż adres
zamieszkania): ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.Ukooczyłem(am) szkołę średnią: nazwa szkoły………………………………………………………………….
Kraj: ……………………………………… miejscowośd: .…..…………………. rok ukooczenia: …………………
10.Ukooczyłem(am) uczelnię wyższą: nazwa uczelni…………………………………………………………….
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
adres uczelni (kraj, miejscowośd): ………………………………………………………………………………………
kierunek (specjalnośd): …………………………………………………… rok ukooczenia: ……………………….
uzyskany tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………
stacjonarne/niestacjonarne * I stopnia/II stopnia/podyplomowe*
11. Studiuję (jeżeli tak, proszę wypełnid):
nazwa uczelni: …………………………………………………………………………………………………………………..
adres uczelni: …………………………………………………………………………………………………………………….
kierunek (specjalnośd): ……………………………………………………………………rok studiów: ……………
stacjonarne/niestacjonarne * I stopnia/II stopnia/podyplomowe*
12.Pracuję zawodowo (podad miejsce pracy): …………………………………………………………………..
na stanowisku: …………….…………………………………………………………….……………………………………..
13. Znajomośd języków obcych:
- język ………………………………………w stopniu: ……………………………………………………………………..
- język ………………………………………w stopniu: ………………………………………………………………………
14.Podstawowe źródło utrzymania rodziny:………………………………………………………………………

Potwierdzam prawdziwośd moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu.
Wyrażam zgodę na umieszczenie ich w bazie danych i przetwarzanie przez Paostwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego Oświęcimiu dla potrzeb niezbędnych do
realizacji obowiązków określonych w ustawie z 27 lipca 2006 prawo o szkolnictwie
wyższym (tj. Dz. U 2016 poz, 1842 z pozn. zm.) oraz w innych przepisach prawa,
mianowicie poprzez wykorzystywanie w procesie rekrutacji, procesie studiów i związanych
z nimi rozliczeniach - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż dane
zbierane są w celu świadczenia na moją rzecz usług edukacyjnych oraz związanych z nimi
spraw administracyjnych i rozliczeo, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania, a także iż podanie danych, oznaczonych wyżej jako obowiązkowe, wynika
z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. w Dz. U.
z 2016 r., poz. 1842) oraz uchwał Senatu wydanych na jego podstawie określających
warunki rekrutacji na studia.
Prawdziwość danych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem

Oświęcim, dnia…………………………

……………..…………………
(podpis kandydata)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie posiadam obywatelstwa polskiego rozumianego
zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz.
161). W przypadku nabycia obywatelstwa polskiego lub ujawnienia się tej dziedziczności w
trakcie studiów zobowiązuję się poinformowad o tym fakcie uczelnie. W przypadku
zmiany statusu prawnego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym w szczególności zmiany dokumentów potwierdzających legalnośd pobytu w Polsce,
zobowiązuję się niezwłocznie poinformowad o tym fakcie właściwy Instytut.

Oświęcim, dnia…………………………

……………..…………………
(podpis kandydata)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem się z Zarządzeniem Rektora PWSZ
im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w sprawie zasad przyjmowania i odbywania
studiów w Uczelni przez cudzoziemców oraz Zarządzeniem Rektora PWSZ im. rtm. W.
Pileckiego w Oświęcimiu w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne dla
studentów-cudzoziemców, a także Regulaminem studiów obowiązującym w Uczelni.
Oświęcim, dnia…………………………

……………..…………………
(podpis kandydata)

Do podania załączam:
1. Kserokopię świadectwa dojrzałości oraz ksero świadectwa ukooczenia szkoły średniej –
dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia (oryginały świadectw do wglądu)* wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego
2. Kserokopię dyplomu ukooczenia uczelni wyższej – dotyczy kandydatów na studia drugiego
stopnia (oryginał dyplomu do wglądu)* wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym
przez tłumacza przysięgłego
3. 4 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu Dz. U. z 2015 r. poz. 212).*
4. Kserokopię dowodu osobistego / paszportu / Karty Polaka / wizy – oryginał do wglądu.*
5. Potwierdzenie wpłaty za indeks i legitymację.*

* właściwe podkreślid
** niepotrzebne skreślid

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2017

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
W OŚWIĘCIMIU

............................................................................................
imię i nazwisko kandydata na studia
............................................................................................
adres stałego miejsca zamieszkania
............................................................................................
adres zamieszkania na terenie RP
............................................................................................
telefon kontaktowy
……..……………………………………………………..
adres e-mail

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Oświadczam, że:
1. posiadam/nie posiadam* polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce.
2. posiadam/nie posiadam* Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
3. w przypadku braku dokumentów określonych w pkt. 1 i 2 zobowiązuję się do
zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym
Funduszem Zdrowia zgodnym z miejscem zamieszkania na terytorium RP w
terminie 7 dni od daty rozpoczęcia kształcenia i dostarczenia niezwłocznie jej
kopii do danego Instytutu PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
4. jestem świadomy/świadoma*, że w przypadku nie dokonania formalności
związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, nie mam prawa
do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach,
które zawarły umowę na świadczenie opieki medycznej z NFZ.

....................................................................
miejscowość i data

.........................................
czytelny podpis kandydata

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/2017

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
W OŚWIĘCIMIU

............................................................................................
imię i nazwisko opiekuna prawnego kandydata na studia,
stopień pokrewieństwa
............................................................................................
adres stałego miejsca zamieszkania
............................................................................................
adres zamieszkania na terenie RP (jeśli dotyczy)
............................................................................................
telefon kontaktowy
……..……………………………………………………..
adres e-mail

AKCEPTACJA OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA NA STUDIA
DOTYCZĄCA PODJĘCIA STUDIÓW
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję wolę podjęcia studiów w Uczelni Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku
………………………………. przez …………………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata, stopień pokrewieństwa)

…………………………………………………………………………………………………...
(adres stałego miejsca zamieszkania)

....................................................................
miejscowość i data

.........................................
czytelny podpis opiekuna prawnego kandydata

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko kandydata, stopień pokrewieństwa)

w bazie danych i przetwarzanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W.
Pileckiego Oświęcimiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków określonych w
ustawie z 27 lipca 2006 prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U 2016 poz, 1842 z pozn.
zm.) oraz w innych przepisach prawa, mianowicie poprzez wykorzystywanie w procesie

rekrutacji, procesie studiów i związanych z nimi rozliczeniach - zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
Ponadto, oświadczam, że jestem świadomy/a tego, że podjęcie studiów wiąże się ze
zobowiązaniami finansowymi, które zostały uregulowane w odrębnych przepisach.

....................................................................
miejscowość i data

.........................................
czytelny podpis opiekuna prawnego kandydata

