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KAMPANIA NA RZECZ INTEGRACJI KAMPANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
OBYWATELI PA ŃSTW TRZECICHOBYWATELI PA ŃSTW TRZECICH



ZAGRANICZNI STUDENCI W ZAGRANICZNI STUDENCI W 

POLSCE POLSCE 



Kto może studiować na polskim uniwersytecie?Kto może studiować na polskim uniwersytecie?

Aby sprawdzić jakich dokumentów potrzebujesz, aby rozpocząć studia na wybranym kierunku sprawdź
stronę internetową Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

http://www.buwiwm.edu.pl/
http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - „najczęściej zadawane pytania”

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia;

3. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia.



Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w:

j. polskim:

Jeżeli ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w
jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
zwanego dalej „ministrem”, lub

– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

– uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień– uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

j. obcym:

Jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym
prowadzone są studia. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również
świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły
ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim
cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.



Studia w Polsce są zazwyczaj dwustopniowe: 

- 3 letnie studia licencjackie, 

- 2 letnie studia magisterskie uzupełniające. 

Niektóre uczelnie oferują 5 letnie jednolite studia magisterskie.

Coraz więcej uczelni wyższych w Polsce oferuje zajęcia w obcym języku. 



Zgodnie zUstawą z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym"
cudzoziemcy mogą studiować w Polsce na zasadach stypendialnych, na zasadzie
odpłatności lub bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie:

� umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
� umówzawieranychz podmiotamizagranicznymiprzezuczelnie,nazasadach� umówzawieranychz podmiotamizagranicznymiprzezuczelnie,nazasadach
� określonych w tych umowach;
� decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, MON, MSWiA,
MSK, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
ministra właściwego do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej
� decyzji rektora uczelni.



W roku akademickim 2009/10 na
polskich uczelniach studiowało 17
tysięcy cudzoziemców. Liczba ta
wzrosła dwukrotnie w stosunku do
roku 2004/05.

Do Polski najchętniej przyjeżdżają
studiować obywatele Ukrainy,
Białorusi,Norwegii Szwecji.Białorusi,Norwegii Szwecji.

Największą popularnością cieszą się
kierunki medyczne, humanistyczne,
ekonomiczne i administracyjne.



LEGALIZACJA POBYTU LEGALIZACJA POBYTU 

CCoraz więcej cudzoziemców z krajów
trzecich decyduje się na podjecie
studiów na jednej z uczelni na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jako studenci powinni pamiętać o
kilku podstawowych rzeczach. Jedną
z nich jest konieczność legalizacjiz nich jest konieczność legalizacji
swojego pobytu w Polsce- muszą
posiadać zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony lub wizę.

Jeżeli podejmujesz naukę jako student
na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i pochodzisz z kraju, który
nie należy do Unii Europejskiej
pamiętaj o legalizacji swojego pobytu
w Polsce.



Zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony

Zezwolenie to udziela się
cudzoziemcowi, który przybywa lub
przebywa na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w celu
podjęcia lub kontynuacji
stacjonarnych studiów dziennych
wyższych lub stacjonarnychstudiówwyższych lub stacjonarnychstudiów
doktoranckich na terytorium Polski.

Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony w Polsce uzyskuje się
także w sytuacji, gdy student podjął
studia na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,
ale zamierza kontynuować je lub
uzupełnić na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.



Podjęcie studiów w Polsce uznawane jest ustawowo za okoliczność przemawiającą
za udzieleniemcudzoziemcowizezwoleniana zamieszkaniena czasoznaczonyza udzieleniemcudzoziemcowizezwoleniana zamieszkaniena czasoznaczony
(wydawanego maksymalnie na okres 1 roku).

Student powinien nie później niż 45 dni przed upływem okresu pobytu
oznaczonego w poprzednim zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony,
złożyć wniosek o wydanie następnego zezwolenia.

Ze względu na długi tryb rozpatrywania wniosków lepiej składać je w terminie
wcześniejszym. Fakt zachowania 45 dniowego terminu uprawnia do przebywania w
Polsce do czasu zakończenia procedury o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony.



Złożenie wniosku o zezwolenie -
postępowanie 

• Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony składa się do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec przebywający za
granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula.

• Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na
miejsce pobytu cudzoziemca, w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą –
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Przy
wydaniudecyzjio zezwoleniuwydawanazostajerównież KartaPobytu(opłata50 zł).wydaniudecyzjio zezwoleniuwydawanazostajerównież KartaPobytu(opłata50 zł).

• Przed wydaniem decyzji właściwy wojewoda jest zobowiązany zwrócić się do
odpowiednich organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt
cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

• W sprawie dotyczącej cudzoziemca, który na terytorium RP zamierza kontynuować lub
uzupełnić studia podjęte na terytorium innego państwa członkowskiego UE, wojewoda
może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o udzielenie informacji o pobycie
cudzoziemca na tym terytorium.



Dokumenty wymagane do złożenia wniosku

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach,dokumentami wymaganymi do złożenia wniosku w
przypadku ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydawanego w
związku z kontynuacją i podjęciem studiów są:

• cztery aktualne fotografie, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu
ostatnich 6 miesięcy,

• 4 egzemplarze wypełnionego wniosku,

• zaświadczenie o przyjęciu na studia wydane przez jednostkę prowadzącą studia,

• dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez tą jednostkę w celu podjęcia lub kontynuowania
studiów,studiów,

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

• ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

• wystarczająceśrodki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu (należy wykazać, iż student ma
zapewnione wystarczająceśrodki finansowe na pokrycie kosztów studiów),

• Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających
ubieganie się o udzielenie zezwolenia.

Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego 

znajdziesz wykaz wymaganych dokumentów do złożenia wniosku



WIZYWIZY

Formalności wizowe należy załatwiać w Konsulatach lub wydziałach 
konsularnych placówek Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, znajdujących się na 

terenie kraju, z którego pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia. 



Wiza wydawana w celu odbycia:

• studiów pierwszego stopnia;

• studiów drugiego stopnia;

• studiów magisterskich;

• studiów trzeciego stopnia;

- może być wydana jako wiza krajowa oznaczona symbolem D lub wiza jednolita
pobytowa (wiza Schengen) oznaczona symbolem C

Student powinien nie później niż 45 dni przed upływem okresu ważności wizy,
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w
odpowiednim ze względu na miejsce pobytu urzędzie wojewódzkim.

Z uwagi na długi tryb rozpatrywania wniosków lepiej składać je w terminie
wcześniejszym. Fakt zachowania 45 dniowego terminu uprawnia do przebywania
w Polsce do czasu zakończenia procedury o wydanie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony



WizaWiza

Wizę Schengen lub wizę krajow ą wydaje konsul. Wizę w celu odbycia studiów można
uzyskać w każdym polskim przedstawicielstwie, niezależnie od miejsca stałego
zamieszkania.

Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące
i wydawana jest na okres maksymalnie 1 roku;

Wiza Schengenjestwizą uprawniającą do jednegolub więcej wjazdów,podwarunkiem,żeWiza Schengenjestwizą uprawniającą do jednegolub więcej wjazdów,podwarunkiem,że
ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów nie przekraczają
trzech miesięcy w ciągu każdego okresu sześciu miesięcy, liczonego od daty pierwszego
wjazdu.



Wymogi dotyczące wydania wizy krajowWymogi dotyczące wydania wizy krajowejej

1. wypełniony formularz wniosku

2. aktualną fotografię;

3. dokumenty potwierdzające:

a) cel i warunki planowanego pobytu,

b) posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego
pobytu na terytorium RP oraz na powrót

c) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanychze środków publicznychlub podróżnegoubezpieczeniamedycznegoo minimalnejkwociefinansowanychze środków publicznychlub podróżnegoubezpieczeniamedycznegoo minimalnejkwocie
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na
terytorium RP

d) inne okoliczności podane we wniosku.

Dokument podróży musi spełniać następujące kryteria:

• okres ważności dokumentu podróży upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności
wnioskowanej wizy;

• zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

• został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.



Opieka zdrowotna i ubezpieczenie 
studentów-cudzoziemców 

W ramach wprowadzanych w Polsce reform służby zdrowia i ubezpieczeń
społecznych nie zostały jeszcze należycie rozwiązane problemy ubezpieczenia
studentów zagranicznych.W aktualnej sytuacji prawnej uczelnie nie mogą
zapewnić cudzoziemcom ubezpieczenia zdrowotnego i bezpłatnej opieki
lekarskiej, a możliwości pomocyw tym zakresieze strony uczelni sprowadzają sięlekarskiej, a możliwości pomocyw tym zakresieze strony uczelni sprowadzają się
głównie do wskazania miejscowych firm ubezpieczeniowych oferujących względnie
korzystne warunki finansowe.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest opłacenie ubezpieczenia od kosztów
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju zamieszkania. Studenci
zagraniczni muszą być ubezpieczeni, poprzez wykupiona polisę w ich macierzystym
kraju.



ZAKWATEROWANIEZAKWATEROWANIE

• Większość studentów z zagranicy 
mieszka w akademikach

• Przeważnie każda uczelnia ma 
swoje akademiki

• Student zainteresowany 
zakwaterowaniem w akademiku zakwaterowaniem w akademiku 
powinien złożyć odpowiednie 
podanie w ustalonym przez 

władze uczelni terminie

• Mieszkanie w akademiku jest 
zazwyczaj dużo tańsze niż 
wynajmowanie mieszkania 

prywatnego



M imo zarezerwowania części miejsc dla
studentów zagranicznych, uczelnie nie
zapewniają wszystkim zakwaterowania w
domach studenckich - za małych w
stosunku do potrzeb, a przy tym
oddalonych od centrum miasta, gdzie
mieszczą się wszystkie uczelniane budynki
dydaktyczne.

Zakwaterowanie i wyżywienie

dydaktyczne.

Cena wynajmu samodzielnego
mieszkania wynosi (rok 2010) ok. 1500
złotych miesięcznie, wynajęcia pokoju 500
zł. Agencje pośrednictwa, których adresy i
telefony podaje miejscowa prasa, pobierają

zwykle prowizję w wysokości
miesięcznego czynszu. Na ogół tańsze są
oferty parafialnych i uczelnianych biur
kwater studenckich.



•• SStudenci w Polsce posiadają
legitymacje studencką, która
uprawnia ich do wielu zniżek.

• Zniżki obejmują zakup biletów
komunikacji miejskiej oraz
polskich kolei państwowych.

• Studenci płacą ulgowe ceny za
bilety do kin, teatrów, muzeów.

• Studenci powinni pamiętać o
podbiciu legitymacji w
dziekanacie co pół roku. Tylko
ważna legitymacja uprawnia do
zniżek.



JUWENALIAJUWENALIA

• Nazwa Juwenalia pochodzi od
łacińskiegoIuvenalia "igrzyska w
starożytnym Rzymie". Nazwa
iuvenalis pochodziła od iuvenilis
"młodzieńczy".

• Zabawa trwa zwykle przez szereg
dni, w czasie których odbywają
się imprezy kulturalno-sportowe,
organizowane głównie przez i dla
studentów. Często organizowane
są marsze na głównych ulicach
miasta, podczas których studenci
przebierają się.


