
Dokumenty aplikacyjne 

-  kurs j. polskiego 

-  studia I stopnia (BSc) 

w roku akademickim 2009/2010 

 

a) w celu uzyskania wstępnej akceptacji na studia , kandydat przesyła e-mailem lub faksem  ( e-

mail: krystyna.galinska@pwr.wroc.pl  , fax : +48 71 3203570 ) :  

1. formularz aplikacyjny,  

2. kopię/ scan świadectwa maturalnego 

 

b) w celu uzyskania ostatecznej akceptacji kandydat przesyła: 

1. scan oryginału świadectwa maturalnego*  opatrzonego apostille przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości Ukrainy – www.minjust.gov.ua ,  

2. Oryginał  tłumaczenia na j. polski przez tłumacza przysięgłego , wpisanego na listę tłumaczy 

przysięgłych, prowadzoną przez polskiego Ministra  Sprawiedliwości lub poświadczone przez konsula 

RP 

3. Kopia paszportu  

4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że kandydat może podjąć studia za granicą  

5. 2 fotografie oraz i fotografia elektroniczna 

6. Dowód opłaty rekrutacyjnej  i za studia 

 

Opłatę  należy dokonać na konto: 

 

Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław 

50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3 

PL 91 1090 2402 0000 0006 1000 0626 

SWIFT WBK PPL PP 

 

z dopiskiem: opłata rekrutacyjna i za studia  

 

Po otrzymaniu wstępnej akceptacji, dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście na adres: 

Krystyna Galińska 

Dział Rekrutacji 

Politechnika Wrocławska 

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław 

* Kandydat, który nie przesłał  oryginału świadectwa maturalnego, po przyjeździe do Wrocławia,  

powinien przedłożyć je  w Dziale Rekrutacji (budynek D5, pok.10) .  

mailto:krystyna.galinska@pwr.wroc.pl
http://www.minjust.gov.ua/


ZAŁĄCZNIK do WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI 

na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010 

dotyczący przyjęć: Kandydatów – cudzoziemców. 

 

5. Kandydaci - cudzoziemcy* 

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów – cudzoziemców odbywa się zgodnie z Warunkami 

trybem rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010 po 

uwzględnieniu następujących zmian: 

A. 

W informacjach ogólnych zmianie ulega podpunkt 1.3., który przyjmuje postać:  

1.3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia cudzoziemców przeprowadza Międzywydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna. Decyzję o przyjęciu podejmuje: 

a) Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna – dla cudzoziemców, którzy zgodnie 

z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. mogą studiować w Polsce na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich; 

b) Rektor – dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 

z dnia 27 lipca 2005r. nie mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

B. 

W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2., który przyjmuje postać:  

2.2. Kandydat na studia  składa w wyznaczonym terminie w Dziale Współpracy Międzynarodowej: 

a)  formularz zgodności danych o przyjęcie na studia, 

b) zalegalizowany oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzoną notarialnie kopię 

tego dokumentu wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa 

studiów w kraju, w którym zostało wydane; w przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym 

Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest 

zobowiązany do nostryfikacji świadectwa w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  (Polska ma 

takie umowy podpisane z niemal wszystkim krajami na Wschodzie – uznawalność dotyczy jednak z 

reguły tylko możliwości dalszego kształcenia – nie jest to uznawalność kwalifikacji  szczegóły na 

stronie www.nauka.gov.pl) 

c) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej,  

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, 

e) 4 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie elektronicznej, 

f) kserokopię paszportu, 

g) kandydat na studia w języku polskim, przedstawia świadectwo ukończenia kursu 

języka polskiego wydane przez studium języka polskiego dla cudzoziemców działające przy 

wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim lub 

certyfikat wydany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej na 

poziomie średnim ogólnym,** 

h) kandydat na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym 

Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia składa zalegalizowany 

oryginał dyplomu lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu;  w przypadku uzyskania 

dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności 

wykształcenia kandydat zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu przez Radę odpowiedniego 

Wydziału Politechniki Wrocławskiej. 

http://www.nauka.gov.pl/


Zgoda na przyjęcie kandydata może być wydana na podstawie notarialnie potwierdzonej kopii 

zalegalizowanego świadectwa dojrzałości (dyplomu). Kandydat jest zobowiązany, przed 

rozpoczęciem studiów dostarczyć zalegalizowany oryginał świadectwa dojrzałości/dyplomu oraz 

przedstawić paszport do wglądu.  

C. 

Kandydatów – cudzoziemców nie uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich nie dotyczy podpunkt 3.4. w Zasadach ogólnych i kryteriach kwalifikacyjnych na 

studia pierwszego stopnia. Decyzję o przyjęciu tych kandydatów podejmuje Rektor na podstawie 

wyników uzyskanych w szkole średniej z matematyki  i fizyki (lub chemii – na Wydział Chemiczny, 

chemii i biologii – na Wydział Inżynierii Środowiska). 

Dla kandydatów - cudzoziemców uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich w Zasadach ogólnych i kryteriach kwalifikacyjnych na studia pierwszego 

stopnia w podpunkcie 3.4. zmianie ulega określenie JP, które przyjmuje brzmienie: 

 JP – podwojona liczba punktów z przeliczenia oceny końcowej z kursu języka polskiego; dla 

kandydata, który nie ukończył kursu języka polskiego uprawniającego do podjęcia studiów 

w tym języku  JP = liczba punktów uzyskanych z egzaminu kwalifikacyjnego z języka polskiego 

organizowanego przez Politechnikę Wrocławską. 

 

* Nie dotyczy cudzoziemców, którzy są stypendystami MNiSzW. Kandydaci ci przyjmowani są 

na podstawie  dokumentów przesłanych przez MNiSzW lub Studium Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców, pod warunkiem posiadania na świadectwie dojrzałości ocen kwalifikacyjnych z 

matematyki i fizyki. Kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka, 

studia stacjonarne obowiązuje zdanie egzaminu z rysunku.  

 

** Podanie kandydata jest rozpatrywane nawet, gdy nie legitymuje się znajomością języka 

polskiego.                      W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia do obliczenia 

wartości wskaźnika rekrutacyjnego W przyjmuje się wówczas JP = 140 punktów. Jeśli w wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego kandydat spełni warunki wymagane do przyjęcia na wybrane studia 

może zostać przyjęty w rekrutacji na kolejny rok akademicki pod warunkiem udokumentowania 

znajomości języka polskiego. Kandydat ten może aplikować o kurs języka polskiego w Studium 

Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej. 

 


