Wymagane dokumenty
Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego jest pierwszym koniecznym
etapem rekrutacji.
Następnie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
•
•
•
•
•

kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
kserokopia dyplomu i suplementu studiów licencjackich lub magisterskich
(oryginał/odpis do wglądu)
1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych)
kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Dostarczenie dokumentów
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji. Można je złożyć
osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty.
W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą lub złożenia przez
osoby trzecie poza dokumentami wymienionymi wyżej niezbędne jest wydrukowanie z
formularza rekrutacyjnego:
•
•
•

ankiety osobowej (podpis)
umowy o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej
stronie)
załączników do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

Dodatkowo należy dołączyć oryginał świadectwa dojrzałości oraz dyplom i suplement
studiów licencjackich lub magisterskich, które po ukończeniu procesu rekrutacji zostaną
zwrócone.
Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz
dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury
rekrutacyjnej.

Dodatkowe dokumenty
Dla kandydatów z maturami zagranicznymi
•
•

tłumaczenie przysięgłe świadectwa dokonane przez tłumacza przysięgłego,
legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie
zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w
kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o

wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww.
umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty
Informacje nt. uznawania w Polsce zagranicznych dokumentów o wykształceniu znajdują się
na stronie MNiSW.

Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate)
•

tłumaczenie przysięgłe świadectwa

Dla kandydatów z zagranicznymi dyplomami uczelni wyższych
•
•
•

tłumaczenie przysięgłe dyplomu
apostille lub legalizacja dyplomu
tłumaczenie apostille lub legalizacji dyplomu

Dla kandydatów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa
•

•
•

kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu
na terytorium Polski oraz ich oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności
(przed rozpoczęciem studiów)
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
na obranym kierunku i formie kształcenia
polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia

