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INFORMACJA DOTYCZĄCA PODEJMOWANIA I ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ 
CUDZOZIEMCÓW W UNIWERSTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE 

 
 
Podstawa prawna:  

 

� Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164, poz.1365, z 

późn. zm); 

� Rozporządzenie 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. nr 190 poz. 1406); 

� Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 

oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – (Dz. U. nr 176 poz. 

1365). 

 

 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli: 
 

a)  posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP; 

b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie 

kształcenia; 

c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków 

na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do 

ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.  

 

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 
 
a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 
c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka 

polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 

 

3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia stacjonarne lub niestacjonarne 
prowadzone w języku polskim na: 
 

� studiach pierwszego stopnia 

� jednolitych magisterskich (dotyczy tylko kierunku weterynaria) 

 
jeżeli, 
 

a) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem 

uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego 

typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za 

równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości; zgodnie z przepisami w sprawie 
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nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym na 

podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu 

dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w RP; 

 

b) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na 

kierunkach wymagających takich predyspozycji. 

 

� na studiach drugiego stopnia 

 
jeżeli 
 
a) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem 

ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w 

którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 

studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z 

postępowania nostryfikacyjnego albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za 

równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za 

uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia RP. 

 

 

4. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia: 
 
a) za pośrednictwem kierowników jednostek działających z upoważnienia ministra, w których odbyli 

kurs przygotowawczy; 

 

b) za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej; 

 

c) w drodze rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich (kandydaci są zobowiązani do 

internetowej rejestracji, której mogą dokonać w siedzibie uczelni). 

 

5. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie: 
 
a)  umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

 

b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych 

umowach; 

 

c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;  

 d) decyzji rektora uczelni . 

jako: 

a) stypendyści strony polskiej; 

b) na zasadach odpłatności; 

c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 

d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 

e) jako stypendyści uczelni. 


