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DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW,  

WYDANE POZA GRANICAMI POLSKI 

 

 

I. SKANY/ZDJĘCIA WYMAGANE NA ETAPIE REJESTRACJI 

 

1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: 

1) Dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 

magisterskich opisany w art. 93 ustawy o systemie oświaty opatrzony poświadczeniem 

w formie: 

a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie 

edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 

roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 112 poz. 938); 

b) legalizacji - w pozostałych przypadkach.  

Kandydat, który w 2023 roku zdawał maturę europejską lub maturę międzynarodową 

i oczekuje na wydanie dyplomu, wprowadza do systemu IRK zaświadczenie o wynikach 

matury (wydane przez Biuro IB w Genewie lub ukończoną szkołę), kwalifikujące do wydania 

dyplomu. 

2) Suplement/transkrypt/wykaz ocen i przedmiotów w przypadku, gdy na świadectwie 

dojrzałości brak jest informacji o uzyskanych ocenach i przedmiotach. 

3) Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) dokumentów wymienionych w punktach 

1 i 2, za wyjątkiem dyplomu matury IB i EB: 

a) na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim; 

b) na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku 

angielskim.  

4) Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa (zgodnie z art. 93-93b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.). 

5) W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się 

o przyjęcie na studia w języku polskim - jeden z dokumentów potwierdzających 

znajomość języka polskiego.  
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6) W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim - jeden 

z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. 

7) W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dokument uprawniający do 

studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych 

cudzoziemców – paszport. 

8) Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo 

obowiązek wprowadzenia do systemu IRK decyzji dyrektora NAWA w sprawie 

przyznania stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie. 

 

2. Na studia drugiego stopnia: 

1) Dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do kontynuacji kształcenia na 

zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opatrzony 

poświadczeniem w formie: 

a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie 

edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 

roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 112 poz. 938); 

b) legalizacji - w pozostałych przypadkach. 

2) Indeks albo suplement/transkrypt/wykaz ocen i przedmiotów, w przypadku, gdy na 

dyplomie brak jest informacji o uzyskanej ocenie oraz w przypadku rekrutacji na 

kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. 

3) Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) dokumentów wymienionych w punktach 1 

i 2: 

a) na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim; 

b) na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku 

angielskim.  

4) W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się 

o przyjęcie na studia w języku polskim - jeden z dokumentów potwierdzających 

znajomość języka polskiego, o których mowa w załączniku 4C.  

5) W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – jeden 

z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, o których mowa 

w załączniku 4C. 

6) W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dokument uprawniający do 

studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych 

cudzoziemców – paszport. 

7) Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo 

obowiązek wprowadzenia do systemu IRK decyzji dyrektora NAWA w sprawie 

przyznania stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie. 
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II. DOKUMENTY W POSTACI PAPIEROWEJ WYMAGANE OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH 

DO PRZYJĘCIA 

 

1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: 

1) Własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu 

IRK. 

2) Oryginał lub odpis notarialny dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów 

pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich opisany w art. 93 ustawy o systemie 

oświaty opatrzonego poświadczeniem w formie: 

a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie 

edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 

roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 112 poz. 938); 

b) legalizacji - w pozostałych przypadkach.  

Kandydat, który w 2022 roku zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie 

dyplomu składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej wydane przez Biuro 

IB w Genewie (Transcript of grades), kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu 

(oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie 

później niż 1 października 2022 roku. 

3) Oryginał lub odpis notarialny suplementu/transkryptu/wykazu ocen i przedmiotów 

w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości brak jest informacji o uzyskanych ocenach 

i przedmiotach. 

4) Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) dokumentów wymienionych w punktach 1 

i 2, za wyjątkiem dyplomu matury IB i EB: 

a) na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim; 

b) na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku 

angielskim.  

5) Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa (zgodnie z art. 93-93b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.). 

6) W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się 

o przyjęcie na studia w języku polskim - jeden z dokumentów potwierdzających 

znajomość języka polskiego, o których mowa w załączniku 4C.  

7) W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – jeden 

z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, o których mowa 

w załączniku 4C. 

8) W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odpis notarialny jednego 

z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, 

a w przypadku pozostałych cudzoziemców - odpis notarialny paszportu; 

9) Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub 

paszportu). 
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10) Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają 

dodatkowo obowiązek dostarczenia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania 

stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie. 

 

2. Na studia drugiego stopnia: 

1) Własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu 

IRK. 

2) Oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniający do 

kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce opatrzony poświadczeniem w formie: 

a) apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie 

edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 

roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 

2005 r. Nr 112 poz. 938); 

b) legalizacji - w pozostałych przypadkach. 

3) Oryginał lub odpis notarialny indeksu albo suplementu/transkryptu/wykazu ocen 

i przedmiotów, w przypadku, gdy na dyplomie brak jest informacji o uzyskanej ocenie 

oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów 

kwalifikacyjnych jest średnia. 

4) Tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”) dokumentów wymienionych w punktach 1 

i 2: 

a) na język polski – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim; 

b) na język polski lub angielski – w przypadku studiów prowadzonych w języku 

angielskim.  

5) W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ubiegających się 

o przyjęcie na studia w języku polskim – jeden z dokumentów potwierdzających 

znajomość języka polskiego, o których mowa w załączniku 4C.  

6) W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim - jeden 

z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, o których mowa 

w załączniku 4C. 

7) W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odpis notarialny jednego 

z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, 

a w przypadku pozostałych cudzoziemców - odpis notarialny paszportu; 

8) Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub 

paszportu). 

9) Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo 

obowiązek dostarczenia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania 

stypendium/zwolnienia z opłat za kształcenie. 


