DOKUMENTY REKRUTACYJNE WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW
ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ STUDIA I LUB II STOPNIA NA ZASADACH
OBOWIĄZUJĄCYCH OOBYWATELI POLSKICH

I ETAP REKRUTACJI
Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja.wns@wsiie.olsztyn.pl
do dnia 30.09.2017
1.

2.

Skan podania o przyjęcie na studia wypełnionego w języku polskim:

•

Podanie na studia I stopnia (licencjackie) [pdf] [doc]

•

Podanie na studia II stopnia (magisterskie) [pdf] [doc]

•

Kwestionariusz dla kandydata na studia w WSIiE lub studenta WSIiE posiadającego orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności [pdf] [doc]

Skan paszportu (strona ze zdjęciem);

3.
Skan świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane. Świadectwo wydane poza granicami Polski musi być
zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu świadectwu dojrzałości
w drodze nostryfikacji lub na podstawie umów międzynarodowych.

4.

Skan apostille lub legalizacji dla świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane (nie dotyczy matur IB i EB);

5.

Skan poświadczonego tłumaczenia na język polski świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane,
wystawionego w języku innym niż polski, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego
w państwie, w którym zostały wydane lub za poświadczeniem notarialnym;

6.

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia - skan apostille lub legalizacji dyplomu ukończenia studiów
wyższych I stopnia wraz z suplementem – wykazem ocen i przedmiotów realizowanych podczas całego
toku studiów lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniającego do podjęcia studiów
drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany;

7.

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia - skan poświadczonego tłumaczenia dyplomu ukończenia
studiów I stopnia wraz z suplementem wystawionego w języku innym niż polski, sporządzonego lub
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostały wydane lub za
poświadczeniem notarialnym;

8.

Skan ważnej Karty Polaka lub innego dokumentu poświadczającego prawo do podjęcia studiów na
zasadach obowiązujących obywateli polskich;

9.

Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym realizację
studiów:
• zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [pdf -wykaz jednostek] lub
• certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
lub
• potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka
polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu,
rozmowy kwalifikacyjnej albo uznania świadectwa / dyplomu w języku polskim lub innego certyfikatu
znajomości tego języka).

W przypadku braku dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, uczelnia
przeprowadzi test językowy oraz rozmowę kwalifikacyjną kandydatem. O terminie ich
przeprowadzenia kandydat zostanie poinformowany indywidualnie.

II ETAP REKRUTACJI
Dokumenty oryginalne dostarczone niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, nie
później niż w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
1.

Podanie o przyjęcie na studia;

2.

Paszport (do wglądu);

3.
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwa dojrzałości) uprawniające do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane - czytelna kserokopia (oryginał do
wglądu). Kandydaci ze świadectwem uzyskanym w Polsce składają jego kserokopię lub wydany przez
szkołę odpis;
4.
Apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane (nie dotyczy matur IB i EB);
5.
Oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane;
6.
Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego (dostarczone do końca pierwszego semestru nauki)
– nie dotyczy świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska
ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie. Wykaz umów międzynarodowych w tym zakresie znaleźć
można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/uznawaniewyksztalcenia/akty-prawne.html
7.
W przypadku kandydatów na studia II stopnia - dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia wraz
z suplementem – wykazem ocen i przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów lub innego dokumentu
ukończenia studiów za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został
wydany.
8.
W przypadku kandydatów na studia II stopnia - apostille lub legalizacja dyplomu ukończenia studiów
wyższych I stopnia wraz z suplementem (dla dyplomu wydanego poza granicami Polski);
9.
Oryginał tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem - sporządzony lub
poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo lub za poświadczeniem
notarialnym;

10.
Kserokopia ważnej Karty Polaka lub innego dokumentu poświadczającego możliwość podjęcia studiów na
zasadach obowiązujących obywateli polskich (oryginał do wglądu).
11.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
realizację studiów (oryginał do wglądu);
12.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym
kierunku (jeśli wydane zostało w języku innym niż polski, wymagane tłumaczenie zwykłe z pieczęcią tłumacza);
13.
Kopia dowodu ubezpieczenia np. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
oświadczenie kandydata o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po
rozpoczęciu kształcenia (oryginał do wglądu).
14.
Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. np. wiza lub karta
pobytu (oryginał do wglądu).
15.
Dwa aktualne, podpisane na odwrocie kolorowe zdjęcia, o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy,
wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, powinno przedstawiać całą głowę, wizerunek nie
dalej
niż
do
górnej
części
barków,
twarz
powinna
zajmować
70-80%
zdjęcia.
16.
18. Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej – informacja o jej wysokości na stronie:
http://www.wsiie.olsztyn.pl/rekrutacja-2017-2018/oplaty.html
Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
Bank: Pekao SA, SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

