
Ogólne zasady podejmowania studiów 

 

 

I. Podejmowanie kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

 

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać 

kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych: 

- cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 
 

- cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

- cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

- 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 (EOG), a 

także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

- 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 2013r. o cudzoziemcach (dz. U. poz. 1650); 

- cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP; 
 

- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający 

prawo stałego pobytu; 

 
Posiadacze ważnej Karty Polaka maja prawo podejmować studia wyższe, studia 

doktoranckie lub inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i 

procesach rozwojowych na zasadach obywateli polskich albo z pominięciem zasad 

obowiązujących obywateli polskich. 

 
2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i członkowie ich rodzin, 



posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, 

mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także 

uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach 

określonych w ust. 3 i 4 art. 43 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (z pominięciem 

zasad obowiązujących obywateli polskich). 

Cudzoziemcy wymienieni w pkt 1 i 2 przyjmowani są na studia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich. Oznacza to, że w przypadku, gdy przyjmowanie kandydatów na dany 

kierunek studiów odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego i dodatkowego 

egzaminu wstępnego – osoby te mają obowiązek przystąpić do organizowanego przez 

uczelnie postępowania kwalifikacyjnego. 

 
Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę 

Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą 

podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych 

formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 

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

specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

 
II. Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich 

 
1. Cudzoziemcy niewymienieni w cz. I podejmują i odbywają studia oraz inne formy 

kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Są to 

głównie obywatele państw trzecich, a także osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z 

ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele 

państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce 

naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów poza unijnych. 

Mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i 

pracach rozwojowych: 

- na zasadach odpłatności (opłaty za studia dla cudzoziemców określa zarządzenie Rektora 

uczelni);



- jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się o 

przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się do polskiej placówki 

dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania szczegółowych); 

Pozostali cudzoziemcy, ubiegający się o stypendium RP, powinni skontaktować się 

bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania bliższych 

informacji dotyczących podjęcia studiów; 

- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, w ramach umów międzyrządowych lub 

programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za 

pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno- 

konsularnych; 

- jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 
 

- jako stypendyści uczelni. 

 
 

Miejsce składania dokumentów: 
 
 

1. Cudzoziemcy pochodzący z krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA – EOG, 

również cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 art. 43 Ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, składają 

dokumenty bezpośrednio do Wydziałowych komisji rekrutacyjnych US;  

2. Cudzoziemcy podejmujący studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących 

obywateli polskich przyjmowani na podstawie: 

- decyzji Rektora – w Dziale Spraw Studenckich US – 70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 15, 

pok. 31 (tel. +48 91 444-11-90 lub +48 91 444 11 65); 

umów międzynarodowych – za pośrednictwem najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w 

miejscu zamieszkania do Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40, 00-635 

Warszawa, Tel. +48 22 390 35 00 – adres internetowy –https://nawa.gov.pl/) 



Terminy składania dokumentów: 
 

 

1. Rejestracja w systemie ERK, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, zaczytywanie 

dowodów wpłaty opłaty rekrutacyjnej i składanie kompletu wymaganych dokumentów. 

 

12 czerwca 2018r. – 14 września 2018r. 

 

2. Ogłoszenie wyników: 19.07.2018 r., 30.08.2018 r. i 27.09.2018 r. 


