Ogólne zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców
Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i
jednolite studia magisterskie, na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych
w tych umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do
jej stypendystów (cudzoziemcy, ubiegający się o stypendium Rządu Polskiego, powinni
skontaktować się bezpośrednio z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu
uzyskania bliższych informacji dotyczących podjęcia studiów);
5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN);
6) decyzji administracyjnej rektora.
Nieodpłatnie studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia
magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim może podjąć:
1) cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie jego
rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z
okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r.
poz.577 i 622);
4) cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo
korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako
obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z
okolicznościami, o których mowa wart.151ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach
określonych wart.156b ust.1tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych.
Cudzoziemcy niewymienione wyżej mogą podjąć studia odpłatnie (opłaty za studia dla
cudzoziemców określa zarządzenie Rektora uczelni).

Miejsce składania dokumentów:
Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Szczecińskim zaczytują dokumenty w
systemie ERK.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Spraw
Studenckich US (70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 15, pok. 31), pod numerem telefonu + 48-91444-11-65 lub +48-91-444-11-90, e-mail: zyta.jedrzejczak@usz.edu.pl.
Terminy składania dokumentów:
1. Rejestracja w systemie ERK, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, zaczytywanie dowodów
wpłaty opłaty rekrutacyjnej i składanie (zaczytywanie) kompletu wymaganych dokumentów w
systemie ERK:
1 lipca 2020 r. – 4 października 2020 r.
2. Ogłoszenie wyników: 28.08.2020 r., 25.09.2020 r. i 13.10.2020 r.

