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Zarządzenie nr 62/2018 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 17 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia „zasad rekrutacji cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu” 

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005  Prawo o szkolnictwie wyższym 

postanawia się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się „Zasady rekrutacji cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”. Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców stanowią 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 24/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie 

wprowadzenie zasad rekrutacji cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia nr 62/2018  

Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 17 lipca 2018 r. 

                                                                            

 

ZASADY REKRUTACI CUDZOZIEMCÓW W PWSW W PRZEMYŚLU. 

§ 1 

1. Zasady przygotowano w oparciu o następujące akty prawne:  

1) Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2017 r.  

poz. 2183 z późn. zm. ),  

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1225),  

3) Ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 931).  

§ 2 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być 

przyjmowane na studia pierwszego stopnia w PWSW w Przemyślu jeżeli:  

a) 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. 

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

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku 

i formie kształcenia, 

c) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w PWSW w Przemyślu prowadzone 

w języku polskim jeżeli: 

a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo:  

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka 

polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową 

Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:  

c) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, albo: 

d) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone  

w języku polskim, albo: 

e) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie PWSW, że ich przygotowanie oraz stopień 

znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.  

 

3. Cudzoziemcy, mogący podejmować i  odbywać kształcenie na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich to: 
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a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 

b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

d) 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,  

e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia              

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

f) 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 2016 

r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), 

g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

h) 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. 

4. 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 oraz inne formy kształcenia, na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

5. Na podstawie art. 43 ust. 2a Ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym, 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 wyższe, na zasadach odpłatności. Osobom tym nie 

przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych i zapomóg. 

6. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

posiadający 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 wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych 

formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych bez 

odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

7. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe  na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w punkcie 8. 

8. Posiadacze ważnej Karty Polaka studiujący na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy.  

9. Cudzoziemcy nie wymienieni w pkt. 3 mogą podejmować i odbywać kształcenie              

na podstawie:   
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a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,  

b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez PWSW, na zasadach określonych 

w tych umowach, 

c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

d) decyzji rektora, 

oraz studiować 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. 

§ 3 

1. Opłaty za studia: 

a) wysokość opłat za studia ustala Rektor PWSW, z tym że opłaty te nie mogą przekraczać 

kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia na PWSW  

studiów  z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów, 

b) opłaty za studia wnoszone są na rachunek bankowy albo do kasy PWSW, Opłaty te są 

wnoszone za cały okres nauki, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia (wysokość opłaty 

będzie ustalona osobnym Zarządzeniem Rektora PWSW).  

c) jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata 

naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki, 

d) w uzasadnionych przypadkach Rektor PWSW może przedłużyć termin wniesienia opłaty           

lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki            lub 

semestr nauki, 

e) od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku 

zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy 

uczestników kształcenia, 

f) opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z poniższym zastrzeżeniem: 

opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 

otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim lub ) otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2017 

r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz.107, 138 i 771).  albo z innych ważnych, 

udokumentowanych przyczyn losowych. 

g) w przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez 

niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach 

odpłatności Rektor PWSW na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę za studia lub 

zwolnić z niej całkowicie, 
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§ 4 

1. Wymagane dokumenty: 

 

a) wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy, wydrukowany w systemie 

elektronicznej rekrutacji dokonanej poprzez stronę www.pwsw.pl (w zakładce  

E-  rekrutacja) , 

b) zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, 

uprawniający 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 nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych  uzyskanych za 

granicą, albo uznanym, lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny 

odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich 

studiów w Rzeczpospolitej Polskiej**, 

c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na 

wybranym kierunku,  

d) certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  

przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w 

języku polskim, 

e) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na 

okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 

Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 

f) 2 fotografie (format 37x52 mm), 

g) potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem), 

h) dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na 

studia. 

i) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - zgoda na podjęcie studiów i zawarcie 

umowy o warunkach kształcenia przez osobę niepełnoletnią w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (w przypadku osób niepełnoletnich). 

 

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez 

polskiego tłumacza przysięgłego.  

 

** Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku 

braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji,  

w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie , ul. Grunwaldzka 15, tel. 017 8671142). 

§ 5 

 

1. Nostryfikacja świadectw uzyskanych za granicą: 

a) do nostryfikacji świadectwa wymagana jest legalizacja dokumentu przez konsula RP 

urzędującego w państwie, w którym świadectwo zostało wydane, 

b) w przypadku, gdy świadectwo zostało wydane w państwie będącym stroną Konwencji 

Haskiej z dnia 05.10.1961r. legalizacji dokonuje się w formie apostille umieszczonej na 

dokumencie lub dołączonej do niego ( ministerstwo spraw zagranicznych danego kraju 

wyznacza placówki w których można uzyskać certyfikat apostille), 

http://www.pwsw.pl/
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c) nostryfikacja nie jest wymagana, jeżeli zagraniczne świadectwo może być uznane za 

równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy 

międzynarodowej. Wystarczającym jest wówczas opatrzenie go w apostille, 

d) zaświadczenie stwierdzające równoważność dyplomu kandydata z polskim świadectwem 

dojrzałości, kandydat jest obowiązany przedstawić w terminie nie dłuższym niż do końca 

pierwszego semestru studiów, w uzasadnionych przypadkach Rektor PWSW może 

wysłużyć ten termin, 

e) za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania 

nostryfikacji, uznaje się dyplomy matury międzynarodowej. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


