Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: zasad przyjmowania
i odbywania studiów przez cudzoziemców w Uniwersytecie Rzeszowskim

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM
CUDZOZIEMCÓW

§1
Zasady ogólne
1. Na warunkach określonych w niniejszym załączniku, cudzoziemiec może podejmować:
1) studia wyższe (studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie);
2) studia doktoranckie;
3) studia podyplomowe;
4) kształcenie na kursach dokształcających, z wyłączeniem rocznego kursu przygotowawczego
do podjęcia nauki w języku polskim.
2. Studia lub kursy na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzone są:
1) w języku polskim na wszystkich kierunkach studiów wyższych (dziedzinach studiów
doktoranckich, studiach podyplomowych, kursach) prowadzonych w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz
2) w języku angielskim na kierunkach wskazanych w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu
Rzeszowskiego na dany rok akademicki.
3. Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia lub kursy w Uniwersytecie Rzeszowskim pod
warunkiem:
1) posiadania paszportu lub innego dokumentu podróży;
2) potwierdzenia znajomości języka, w którym prowadzone będą studia;
3)

wykazywania się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia;

4) potwierdzenia posiadania wykształcenia umożliwiającego podjęcie studiów w Polsce;
5) udokumentowania posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia albo przedstawienia Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
4. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia 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 Uniwersytetu Rzeszowskiego, że jego przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
5. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli legitymuje
się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego wymienionym w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 218, poz. 1695 ze
zm.), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub
inne dokumenty uznane za równoważne co najmniej świadectwu dojrzałości potwierdzające
ukończenie za granicą szkoły (uczelni wyższej), w której zajęcia były prowadzone w tym samym
języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
7. Cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na
studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeśli posiadane przez niego świadectwo zostało
uznane (z mocy prawa) za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce. Za takie
uważa się:
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.
8. W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków o których mowa w § 1 ust. 7, świadectwa
maturalne uzyskane poza granicami RP mogą być uznane za równorzędne świadectwu
dojrzałości wydanemu w Polsce, w drodze decyzji właściwego kuratora oświaty.
9. Cudzoziemiec, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą
może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, albo na studia
doktoranckie, jeżeli:
1) dyplom ten został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów

wyższych,

uprawniającym

międzynarodowej; albo

do podjęcia

studiów, na

podstawie

umowy

2) dyplom ten został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia studiów, w drodze nostryfikacji
przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami; albo
3) 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. 191 a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym) pod warunkiem, że:
a) uczelnia, która wydała ten dyplom była akredytowana w dniu jego wydania, oraz
b) program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z przepisami
państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.
10. 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 (Dz. U. poz. 1650 ze zm.),
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.
11. Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia lub kursy w Uniwersytecie Rzeszowskim:
1) na zasadach obowiązujących obywatela polskiego; albo
2) na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego.
12. Cudzoziemcy, niezależnie od zasad na jakich podejmują studia, są uwzględniani w limitach przyjęć
na dany kierunek studiów wyższych (dziedzinę studiów doktoranckich, studia podyplomowe,
kursy) określonych przez Senat UR lub inny właściwy organ.

§2
Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach obowiązujących obywatela polskiego
1.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich może podejmować i odbywać studia lub kursy:
1) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) cudzoziemiec posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownik migrujący, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także
członek jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemiec, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) cudzoziemiec, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 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;
7) cudzoziemiec, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
8) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członek jego rodziny, posiadający prawo
stałego pobytu;
9) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członek 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
10) posiadacz ważnej Karty Polaka oświadczający, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na
innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego.
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
właściwa uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia lub kursy na zasadach
odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

§3
Podejmowanie studiów przez cudzoziemców na zasadach innych
niż obowiązujące obywatela polskiego

1.

Cudzoziemiec niewymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1 – 8, 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 Uniwersytet Rzeszowski, na zasadach
określonych w tej umowie;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
4) decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia działającego z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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) jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendysta uczelni.

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 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o przyjęciu na studia
lub w trakcie roku akademickiego, uzyska uprawnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, może
złożyć wniosek do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o zmianę zasad odbywania studiów.
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może zmienić zasady odbywania studiów na
obowiązujące obywatela polskiego nie wcześniej jednak niż od kolejnego semestru studiów,
na podstawie pozytywnej opinii dziekana wydziału.

5.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego
nie rejestrują się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym.

§4
Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia w Uniwersytecie Rzeszowskim 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
Działu Kształcenia UR, prośbę o przyjęcie stypendysty strony polskiej do Prorektora
ds. Studenckich i Kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z nauki,
zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie po uprzednim ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku
polskim, kierowany jest do Uniwersytetu Rzeszowskiego w celu odbycia studiów przez
działającego z upoważnienia ministra kierownika jednostki, w której ukończył kurs
przygotowawczy.
6. Dział Kształcenia po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 4 lub 5, zwraca się do
dziekana wydziału z prośbą o opinię w sprawie możliwości przyjęcia na studia.
7. W przypadku kierunków studiów I stopnia, na których wymagane są od kandydatów szczególne
predyspozycje do ich podjęcia, dziekan wydziału może uzależnić wydanie opinii od
przeprowadzenia egzaminu wstępnego (praktycznego). O terminie i formie egzaminu informuje
kandydata Dział Kształcenia.
8. Dziekan wydziału, po wydaniu pozytywnej opinii w sprawie możliwości przyjęcia kandydata na
studia, przekazuje do wiadomości Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (lub odpowiedniego
organu przeprowadzającego rekrutację na studia lub kurs) informacje o konieczności ujęcia
cudzoziemca w limicie miejsc dla danego kierunku, do czasu podjęcia decyzji przez Prorektora
ds. Studenckich i Kształcenia.
9. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii dziekana wydziału, Prorektor ds. Studenckich
i Kształcenia wyraża zgodę na podjęcie studiów i zobowiązuje kandydata do złożenia kompletu
dokumentów w Dziale Kształcenia.
10. 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 Uniwersytecie Rzeszowskim, o którym mowa
w § 4 ust. 1 – 9.
11. Do cudzoziemców podejmujących studia w ramach rządowych programów stypendialnych (np.
Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego) stosuje się odpowiednio
tryb przyjęcia na studia, o którym mowa w § 4 ust. 1 – 9.

§5
Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia w Uniwersytecie Rzeszowskim na podstawie
decyzji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na zasadach odpłatności lub na podstawie umów
zawieranych przez UR z podmiotami zagranicznymi

1. Cudzoziemiec niewymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1 – 8 oraz nieubiegający się o przyjęcie na studia
w trybie § 4 może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 3 i 4.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, o którym mowa w § 5 ust. 1 podejmuje
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Dziekana Wydziału.
3. W przypadku kierunków studiów I stopnia, na których wymagane są od kandydatów szczególne
predyspozycje do ich podjęcia, Dziekan Wydziału może uzależnić wydanie opinii od
przeprowadzenia egzaminu wstępnego (praktycznego). O terminie i formie egzaminu informuje
kandydata Dział Kształcenia.
4. Dziekan wydziału, po wydaniu pozytywnej opinii w sprawie możliwości przyjęcia kandydata na
studia, przekazuje do wiadomości Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (lub odpowiedniego
organu przeprowadzającego rekrutację na studia lub kurs) informacje o konieczności ujęcia
cudzoziemca w limicie miejsc dla danego kierunku, do czasu podjęcia decyzji przez Prorektora
ds. Studenckich i Kształcenia.

§6
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym cudzoziemców

Cudzoziemiec ubiegający się o podjęcie studiów lub kursu w Uniwersytecie Rzeszowski zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową cudzoziemca (według wzoru dostępnego na
stronie internetowej UR );
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym
kierunku i formie kształcenia;
3) poświadczoną przez UR 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.:
a) w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie
– kserokopię 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;
b) w przypadku kandydata na studia II stopnia - dokument, o którym mowa w § 6 pkt 3 ppkt a,
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 doktoranckie, 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 drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za
uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Polsce;
d) 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 pierwsze lub drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, 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 jednolitych
studiów magisterskich 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) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie
o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po
rozpoczęciu studiów(według wzoru dostępnego na stronie internetowej UR);
6) potwierdzoną przez UR kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
7) 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych oraz 1 w wersji elektronicznej;
8) oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

9) 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;
10) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących
obywatela polskiego, także inne dokumenty obowiązujące kandydatów obywateli polskich
określone odrębnymi przepisami.
§7
Terminy rekrutacji cudzoziemców

1. Rekrutacja cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela
polskiego odbywa się w terminach ustalonych przez dziekanów wydziałów w trybie określonym
w odpowiedniej uchwale Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z zastrzeżeniem, że cudzoziemiec
zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w Dziale Kształcenia nie później niż
na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów obywateli polskich.
2. Rekrutacja cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące
obywatela polskiego odbywa się w terminach określonych przez Prorektora ds. Studenckich
i Kształcenia lub na zasadach określonych w umowach z zastrzeżeniem, że cudzoziemiec
zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w Dziale Kształcenia w terminie
przewidzianym na elektroniczną rejestrację kandydatów obywateli polskich.

