Zasady rekrutacji na studia dla cudzoziemców
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w
Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu na zasadach przyjęć
obywateli polskich, warunkiem przyjęcia jest również złożenie dodatkowych dokumentów.
Podstawą przyjęcia na studia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej jest złożenie
odpowiednich, wskazanych poniżej dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania).
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:
o dla kandydatów na studia I stopnia – równoważne polskiemu świadectwu dojrzałościkserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami podanymi poniżej,
o dla kandydatów na studia II stopnia – równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości
oraz dyplomowi ukończenia studiów wyższych – kserokopie z oryginałami do wglądu
z odpowiednimi dodatkami dodanymi poniżej,
o dla kandydatów na studia podyplomowe- równoważne dyplomowi ukończenia
studiów wyższych – kserokopie z oryginałami do wglądu z odpowiednimi dodatkami
podanymi poniżej.
Dodatki:
– legalizacja (lub apostille),
– adnotacja (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu), że dokument ten
uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w
państwie, w którym dokument został wydany.
3. 2 aktualne fotografie kandydata (wymiary 45×35 mm, na wprost, pokazujące
wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego
oświetlenia twarzy).
4. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia:
o dla kandydatów na studia I stopnia – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny
pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym
kierunku i formie kształcenia,
o dla kandydatów na studia II stopnia – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny
pracy, stwierdzające brak przeciwwskazać do podjęcia kształcenia na wybranym
kierunku i formie kształcenia,
5. Paszport – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów, w przypadku
posiadania: Karty Polaka – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów.
6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania
dokumentów.
7. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.

8. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (jeden z trzech niżej
wymienionych) dla kierunku zarządzanie i budownictwo:
o potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MEiN,
o certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczającą Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
o potwierdzenie organu wydającego decyzję w sprawie przyjęcia Kandydatów na
studia, na dany kierunek w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu, że
przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie
studiów w języku polskim.
9. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP:
o wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
do wglądu.
10. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP:
o polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego, lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w
Narodowym Funduszu Zdrowia.
Możliwość kontynuacji studiów w Polsce rozpoczętych na Ukrainie
Student/kandydat na studenta zbiera wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego
wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów dla
obywateli Ukrainy.

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Kandydaci w celu wcześniejszego złożenia wniosku o uzyskanie wizy będą mogli otrzymać
pismo zapewniające o przyjęciu na I rok studiów w KWSPZ. Pismo to zostanie wystawione,
pod warunkiem dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów.

Zasady przyjęcia i kontynuowania studiów oraz kariery
naukowej w ULT w Przasnyszu
Podstawą przyjęcia i kontynuowania studiów jest zebranie wszystkich dokumentów
dotyczących wykształcenia, które może uzyskać po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej, dostępny pod adresem:
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach









Po otrzymaniu stosownych dokumentów, składa wniosek o przyjęcie na studia.
Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów.
Paszport – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów, w przypadku
posiadania: Karty Polaka – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów.
2 aktualne fotografie kandydata (wymiary 45×35 mm, na wprost, pokazujące
wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego
oświetlenia twarzy).
Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP otrzymane na przejściu
granicznym.
Kandydat nie ma obowiązku posiadania wizy ani karty pobytu.
Podpisuje umowę na świadczenie usług edukacyjnych.

Zasady przyjęcia stażystów z zagranicy
1.Zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odbycie stażu u organizatora stażu
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz są spełnione łącznie
następujące warunki:
1) cudzoziemiec:
a) przedstawi dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia lub dokument
potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych,
b) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
d) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży
powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa
trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu,
e) posiada pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do
poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu
cudzoziemca do powrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 337 ust. 6;
2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, zawarta w formie
pisemnej z organizatorem stażu, określa:
a) opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach
edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie
odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej
niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy,
umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia,
b) czas trwania stażu,
c) warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu
oraz wyznaczenie opiekuna stażysty,
d) godziny odbywania stażu,
e) prawa i obowiązki stron dotyczące:
– pokrywania kosztów odbywania stażu,
– niezbędnych badań lekarskich,
– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– dni wolnych,
– warunków rozwiązania umowy,
f) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia
zawodowego;
3) staż będzie adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów;
2. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych na
pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów
utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, jest wyższa niż wysokość dochodu
uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego

członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.
3. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 3, obejmują co najmniej
wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na
liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii,
gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
4. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada
na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie
kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4, jeżeli cudzoziemiec jest
obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 113b.
5. Organizatora stażu zatwierdza się na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu
podjęcia stażu, w drodze decyzji, na wniosek tego organizatora, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki:
1) organizator stażu istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie
prowadził działalność uzasadniającą przyjmowanie stażystów;
2) nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Niezbędne dokumenty:
1. 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy.
Ponadto cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty
lub zezwolenia na pobyt czasowy dla wolontariusza, składając wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy, dołącza do niego załącznik zawierający następujące
informacje dotyczące organizatora stażu albo jednostki organizacyjnej, na rzecz której
cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz:
1) nazwę;
2) adres siedziby;
3) podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze;
4) numer REGON.

2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

• nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
• wymiary 35 mm x 45 mm;
• wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
• przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji
frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor
jego skóry;
• przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca
jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może
dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy
jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie
uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży
i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający
tożsamość.
Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego
uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio
poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia lub dokument potwierdzający
odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych
-dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np.
poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca
władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem
mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania)
-dokumentami mogącymi potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na
pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo
kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz środków
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy,
są:1) czek podróżny; 2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez
bank, który wystawił kartę kredytową; 3) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w
banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
- pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia
kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu.

