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Załącznik do Uchwały Nr  IV/10/2017 
Senatu WSPiA z dnia 1 czerwca 2017 r. 

 

 
 

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA  

W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA I ADMINISTRACJI 

RZESZOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ 

 
 

Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami 
polskimi określają: 
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2016 r., 

poz. 1842 z późn. zm.), zwana dalej ustawą; 
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 

2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów  
i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501);  

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia  
2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 
uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów 
wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 
postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo 
potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych 
w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447 z późn. zm.); 

5. Statut Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu oraz Uchwała  
Nr IV/10/2017 Senatu WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 czerwca 
2017 r., w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów  
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej w roku 
akademickim 2018/2019. 

 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy Załącznik określa zasady podejmowania i odbywania studiów  
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwanej 
dalej WSPiA, przez cudzoziemców.  

2. Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby, 
które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innego 
państwa lub liku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jak obywatele polscy. 

3. Cudzoziemcy wskazani w ustawie, mogą podejmować i odbywać studia  
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej: 
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 
2) na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. 
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§ 2 
 
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich w WSPiA, mogą podejmować  

i odbywać studia: 
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli 
mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

6) cudzoziemcy, którym 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.),  

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,    

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  
i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu, posiadający środki 
finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów,  
z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych dotyczących pomocy stypendialnej 
(art. 43 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).               

 

2. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu na pobyt stały 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 wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych 
formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.     
 

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1, mogą podejmować i odbywać kształcenie 
w WSPiA na podstawie: 
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach, 
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 

odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy, 
4) decyzji Rektora WSPiA. 

 

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać 
kształcenie jako: 
1) stypendyści strony polskiej, 
2) na zasadach odpłatności, 
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3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
4) stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 
5) stypendyści Uczelni. 

 

5. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia w Wyższej Szkole 
Prawa i Administracji na zasadach obowiązujących obywateli polskich  albo na 
zasadach określonych w ust. 3 i 4. 
 

6. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich 
rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów 
utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, 
studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć  
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, 
albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4. 

 
§ 3 

 
1. Cudzoziemiec, który w dniu wydania decyzji o przyjęciu na studia w WSPiA nie 

posiadał statusu prawnego uprawniającego do odbywania studiów na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich, a uzyskał ten status w czasie trwania 
studiów, może złożyć wniosek do Rektora WSPiA o zmianę zasad odbywania 
studiów. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, student odbywa studia na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich od miesiąca, w którym decyzja Rektora stała 
się ostateczna.   

 
§ 4 

 
1. Studia dla cudzoziemców w WSPiA są prowadzone w języku polskim. 
 

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

w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego lub 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub 

3) uzyskają potwierdzenie WSPiA, że ich przygotowanie oraz stopień 
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku 
polskim. 

 
§ 5 

 
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w WSPiA powinni posiadać: 
1) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 

na obranym kierunku i formie kształcenia, 
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3) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw od nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub powinni przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym 
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

 
§ 6 

 
1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych do Kolegium Administracji, Zarządzania  
i Biznesu, na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych 
na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz na jednolite studia magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne na kierunek „prawo” w WSPiA składają następujące 
dokumenty:  
1) ankietę osobową, 
2) podanie do Rektora WSPiA o przyjęcie na studia poza postępowaniem 

kwalifikacyjnym (dotyczy kandydatów przyjmowanych na zasadach innych 
niż obowiązujące obywateli polskich), 

3) kopię polskiego świadectwa dojrzałości lub kopię polskiego świadectwa 
dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego  
z poszczególnych przedmiotów albo kopię świadectwa ukończenia szkoły 
średniej albo 
a) kopię dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się  

o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego 
systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za 
równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie 
z przepisami w sprawie 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 Rzeczypospolitej Polskiej lub 

b) kopię świadectwa albo innego dokumentu wydanego 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 lub 

c) kopię dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez 
organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą 
w Genewie – cudzoziemcy legitymujący się tzw. „Maturą 
Międzynarodową” albo 

d) kopię dyplomu EB (European Baccalaureate) wydanego przez Szkoły 
Europejskie zgodnie z Konwencją o statusie Szkół Europejskich 
sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U z 2005 r.,  
Nr 3, poz. 10) – cudzoziemcy legitymujący się tzw. „Europejską Maturą” 
oryginały dokumentów do wglądu celem poświadczenia kopii przez 
Uczelnię za zgodność z oryginałem) albo 

e) kopię świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą przez 
szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego 
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terytorium lub w którego systemie edukacji działają – na zasadach 
określonych w umowach międzynarodowych albo 

4) zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim 
świadectwem – w przypadku, gdy świadectwo podlega uznaniu w drodze 
decyzji właściwego kuratora oświaty (dotyczy cudzoziemców, o których 
mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t.  
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), 

5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 
studiów na obranym kierunku i formie kształcenia, 

6) trzy aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych w RP), 

7) kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej – oryginał do wglądu – celem 
poświadczenia przez Uczelnię kopii za zgodność  z oryginałem, 

8) kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (oryginał do wglądu), 

9) kopię polisy ubezpieczeniowej (oryginał do wglądu) na wypadek choroby lub 
następstw od nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie  
o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 
niezwłocznie po rozpoczęciu studiów (według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do niniejszego Załącznika), 

10) kopię paszportu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – strona ze 
zdjęciem i numerem (oryginał do wglądu), 

11) w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – kopię orzeczenia (oryginał 
do wglądu), 

12) w odniesieniu do cudzoziemców niepełnoletnich: 
a) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na 

dokonywanie przez kandydata czynności faktycznych i prawnych 
związanych z odbywaniem studiów w WSPiA, 

b) zobowiązanie rodzica lub opiekuna prawnego do zapewnienia 
kandydatowi środków finansowych na pokrycie wszystkich kosztów 
związanych z odbywaniem studiów w WSPiA  

składane na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Załącznika, 

13) udokumentowanie polskiego pochodzenia – na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy cudzoziemców 
polskiego pochodzenia ubiegających się o bezpłatne miejsca). 

 

2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia 
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunki „administracja” i „bezpieczeństwo 
wewnętrzne” obowiązani są złożyć komplet dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 oraz  
1) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów 

wyższych w Polsce albo 
2) kopię dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą 

uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym 
został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem 
ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 
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oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 
poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467) albo uznany na podstawie 
umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do 
podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej (wg. listy 
MNiSW). 

 

3. Cudzoziemcy polskiego pochodzenia, przybywający do Polski na podstawie 
wizy krajowej w celu repatriacji – na podstawie ustawy z dnia 9 listopada  
2000 r. o repatriacji (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, z późn. zm.),  obowiązani są 
złożyć komplet dokumentów o których mowa w ust. 1 lub/i 2 oraz kserokopię 
decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem przez WSPiA albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli świadectwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zostało wydane przez szkołę 
lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego 
stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 112, poz. 938 i 939), do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy 
dołączyć oryginał świadectwa albo jego duplikat – do wglądu, albo kopię 
świadectwa potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.  

5. Jeżeli świadectwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie zawiera informacji  
o przebiegu kształcenia, do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy 
dołączyć wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która 
wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego 
terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo: 
1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły 

lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 
2) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu 

kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami; 
3) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści 

kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen; 
4) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na 

odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano 
świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia 
wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień. 

 
§ 7 

 
W przypadku cudzoziemców pochodzenia ukraińskiego, ubiegających się o przyjęcie 
na jednolite magisterskie studia stacjonarne na kierunku „prawo”, wyniki ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej przelicza się według następujących zasad: 
 

Skala 1- 12 Liczba punktów 

12 100 

11 90 

10 80 

9 70 

8 60 
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7 50 

6 40 

5 30 

 
 

§ 8 
 
Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 oraz  
w ust. 4 i 5, sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego 
wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra 
Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie,  
w którym został wydany dokument (§ 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów 
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia 
ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1467) 
 
 
  


