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DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA 

1. Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie 

Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni 

kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty: 

1.1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany  

i wydrukowany z systemu IRK;  

b) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa 

dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub 

zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2021 roku 

zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie 

dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury 

europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do 

wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później 

niż 1 października 2021 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym 

dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych; 

c) dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień: 

 w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez 

główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem 

porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce 

w eliminacjach centralnych, 

 w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach 

olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – 

dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy 

mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy  

(w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, 

termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej 

przyznania; 

d) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez 

Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów 

uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku 

pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub 

notariusza kserokopię paszportu; 

e) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub 

paszportu).  
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1.2. na studia drugiego stopnia: 

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany  

i wydrukowany z systemu IRK;  

b) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen 

obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów 

poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia  

o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na 

dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni 

skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie  

w zawiadomieniu o przyjęciu na studia. Z obowiązku dostarczenia informacji  

o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego; 

c) kserokopię indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku 

rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. 

Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej 

obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr …/20 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku (wzór zaświadczenia w IRK).  

Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. 

Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci 

Uniwersytetu Gdańskiego; 

d) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez 

Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów 

uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku 

pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub 

notariusza kserokopię paszportu; 

e) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub 

paszportu).  

 

2. Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane poza 

granicami Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni 

kalendarzowych (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty: 

2.1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany  

i wydrukowany z systemu IRK;  

b) kserokopię poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza świadectwa 

dojrzałości/ świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów 

wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli 

dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa 
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będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej 

wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych). Kandydat, który  

w 2021 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na 

wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej 

lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu 

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

nie później niż 1 października 2021 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się 

po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych; 

c) wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski świadectwa (lub angielski – 

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku 

angielskim);  

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

kserokopię suplementu/ transkryptu/ wykazu ocen wraz z tłumaczeniem na język 

polski (lub angielski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

prowadzone w języku angielskim), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Uniwersytet Gdański lub notariusza; 

e) decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa zagranicznego (zgodnie  

z art. 93-93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1481);  nie wymagają uznania świadectwa dojrzałości uzyskane  

w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na 

podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej);  

f) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez 

Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów 

uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku 

pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub 

notariusza kserokopię paszportu; 

g) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub 

paszportu).  

 

2.2. na studia drugiego stopnia: 

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany 

i wydrukowany z systemu IRK; 

b) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich  

Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub 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); 
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c) kserokopię indeksu albo suplementu/transkryptu/wykazu ocen, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – 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;  

d) nostryfikację dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie 

umowy międzynarodowej lub na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); 

e) wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski (lub angielski –  

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim) 

dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku rekrutacji na kierunki, 

na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia – 

suplementu/transkryptu z wykazem ocen ze studiów; 

f) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez 

Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów 

uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku 

pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub 

notariusza kserokopię paszportu; 

g) aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub 

paszportu).  

 

3. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia 

prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce 

składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka 

polskiego. Dokument taki stanowią: 

a) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 

języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej; 

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub 

wyższym; 

c) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku 

polskim; 

d) pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, 

powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Centrum 

Języków Obcych UG; 

e) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty; 

f) świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język 

polski.  
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4. Osoby, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim,  

które ukończyły kształcenie poza granicami Polski, mają dodatkowo obowiązek 

dostarczenia w teczce składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu, potwierdzającego 

znajomość języka angielskiego. Dokument taki stanowią: 

a) International Baccalaureate Diploma lub European Baccalaureate Diploma; 

b) certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z wynikiem 

średnim 5.5 lub wyższym; 

c) certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & 

Reading z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym; 

d) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 

87 punktów lub wyższym; 

e) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt 

w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written 

English (TWE); 

f) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt 

w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of 

Spoken English (TSE); 

g) First Certificate in English (FCE) na poziomie B2; 

h) certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub 

wyższym; 

i) Certyfikat City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing 

and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; 

j) Certyfikat City & Guilds International ESOL (IESOL)- level Communicator; 

k) Certyfikat City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) 

Communicator (B2) 500/1775/5; 

l) Certyfikat City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – level 

Communicator; 

m) Certyfikat City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing 

and listening) Expert (C1) 500/1766/4; 

n) Certyfikat City & Guilds International ESOL (IESOL) – level Expert; 

o) Certyfikat City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert 

(C1) 500/1768/8; 

p) Certyfikat City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – level Expert; 

q) Certyfikat City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing 

and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; 

r) Certyfikat City & Guilds International ESOL (IESOL) – level Mastery; 

s) Certyfikat City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery 

(C2) 500/1771/8; 

t) Certyfikat City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – level Mastery; 

u) Certyfikat LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, 

Reading, Writing) (Communicator B2) 603/1961/6; 

v) Certyfikat LanguageCert International ESOL Communicator B2 Listening, Reading, 

Writing; 

w) Certyfikat LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Communicator B2) 603/1962/8; 

x) Certyfikat LanguageCert International ESOL Communicator B2 Speaking; 

y) Certyfikat LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, 

Reading, Writing) (Expert C1) 603/1963/X; 

z) Certyfikat LanguageCert International ESOL Expert C1 Listening, Reading, Writing; 
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aa)  Certyfikat LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Expert C1) 603/1964/1; 

bb)  Certyfikat LanguageCert International ESOL Expert C1 Speaking; 

cc)  Certyfikat LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, 

Reading, Writing) (Mastery C2) 603/1965/3; 

dd)  Certyfikat LanguageCert International ESOL Mastery C2 Listening, Reading, 

Writing; 

ee) Certyfikat LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL (Speaking) (Mastery C2) 603-

1966/5; 

ff) Certyfikat LanguageCert International ESOL Mastery C2 Speaking; 

gg) dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych, suplement do dyplomu/ 

transkrypt/ wykaz ocen z adnotacją, że angielski był językiem wykładowym; 

hh)  dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, 

Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie. 

 

5. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, mają dodatkowo obowiązek przedstawienia 

potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej. 

6. Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA, mają dodatkowo 

obowiązek przedstawienia decyzji dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/ 

zwolnienia z opłat za kształcenie.  

7. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać 

się skanami dokumentów, wymienionych w pkt. 2 - 6. Wymaganą dokumentację 

zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego  

w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego 

warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby 

zakwalifikowanej na dany kierunek. 


