Przewodnik dla
cudzoziemców
Jak zarejestrować się w systemie ERK? – wypełnienie obowiązkowych pól

Dane osobowe

Wypełnij wszystkie dane osobowe
zgodnie z pisownią zawartą w
dokumencie tożsamości/paszporcie.
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat
pamiętaj, że potrzebujesz zgody
rodziców na podjęcie studiów.

Paszport i
obywatelstwo

Adres do
korespondencji

Email i numer
telefonu

Uzupełnij poprawnie dane odnośnie
paszportu (seria i numer oraz kraj wydania
dokumentu) oraz zaznacz swoje
obywatelstwo.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne będą
wysyłane tylko na adres korespondencyjny
podany w systemie ERK. Jeśli chcesz aby
korespondencja była wysłana na inny adres niż
twój stały adres domowy uwzględnij to podczas
wypełniania ankiety w systemie ERK.

Koniecznie podaj swój osobisty numer telefonu
oraz adres email.
Tylko tak będziemy mogli się bezpiecznie z Tobą
skontaktować. Osobisty adres email jest również
bardzo istotny w przypadku korzystania z
uniwersyteckich systemów informatycznych w
przyszłości.

Świadectwo uprawniające do
podjęcia studiów

Zasady podjęcia
studiów

Jeśli uzyskałeś świadectwo za granicą - wybierz →
matura uzyskana za granicą
Jeśli masz polską maturę - wybierz → matura (wynik
wyrażony w procentach).
Pamiętaj, aby poprawnie uzupełnić dane odnośnie
uzyskanego dokumentu (Numer świadectwa, data
wydania itp.).

Uzupełnij odpowiednie pola. Np. jeśli masz
możliwość podjęcia studiów stacjonarnych
nieodpłatnie ze względu na posiadanie Karty
Polaka zaznacz pole wskazujące na jej posiadanie.
Jeśli nie masz takiej możliwości i będziesz płacił za
studia zaznacz pole → nie dotyczy żadne z
powyższych.
Zaznacz wtedy również pola odnoszące się do
odpłatności z studia: decyzja administracyjna
rektora (studia odpłatne) lub decyzja
administracyjna rektora (bez opłat za studia)

Akademik

Punkty

Zaczytanie wymaganych
dokumentów

Jeśli chcesz zamieszkać w akademiku
zaznacz to w systemie ERK podczas
rejestracji.

Po złożeniu przez Ciebie dokumentów
punkty i oceny zostaną przeliczone przez
komisję rekrutacyjną.

Zaczytaj komplet wymaganych
dokumentów. Tylko wtedy będzie
możliwe zweryfikowanie Twojej aplikacji.

Ogólne zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców

Nieodpłatnie studia stacjonarne pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia
magisterskie może podjąć w j. polskim:
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 ich rodzin,
mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub 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 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz.
91);
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 2021r. poz. 672), 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 w art. 151 ust. 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 w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w
celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cudzoziemcy niewymienieni powyżej mogą podjąć studia odpłatnie (opłaty za studia
dla cudzoziemców określa zarządzenie Rektora uczelni).

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 NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji administracyjnej rektora.

Guide for foreigners
How to register in the ERK system? - filling in the mandatory fields

Personal data

Fill in all personal information as spelled
on your ID/passport.
If you are under 18, remember that you
need parental consent to study.

Passport and
citizenship

Address for
correspondence

Email and phone
number

Certificate entitling to take up
studies

Fill in your passport details correctly (series
and number and country of issue) and
indicate your nationality.

All admission-related documents will be sent only
to the mailing address you provide in the ERK
system. If you wish correspondence to be sent to
an address other than your permanent home
address, please note this when completing the
ERK system survey.

Be sure to include your personal phone number and
email address.
This is the only way we can safely contact you. Your
personal email address is also very important for
future use of the University's information systems.

If you have obtained certificate abroad – select →
High School [A-level] Certificate obtained abroad If
you have Polish Matura Certificate – select →
Matura (result expressed in percentage).
Remember to correctly complete the data on the
document obtained (certificate number, date of issue,
etc.).

Rules for taking up
studies

Fill in the appropriate fields. For example, if you
have the opportunity to study full-time free of
charge because you have the Pole’s Card, check
the box indicating that you have it. If you do not
have such an opportunity and you will pay for
your studies, tick the box → not applicable to any
of the above.
Then also tick the boxes referring to payment for
the studies: Rector's administrative decision
(paid studies) or Rector's administrative decision
(no fee)

Dormitory

Points

Uploading of required
documents

If you want to live in a dormitory, please
indicate this in the ERK system when you
register.

After you submit your documents, your
scores and grades will be recalculated by
the admissions committee.

Upload all required documents. Only then
will it be possible to verify your
application.

General rules for taking up studies by foreigners

Full-time first-cycle, second-cycle and long-term studies in Polish may be
undertaken free of charge:
1) foreigner - a citizen of a European Union Member State, the Swiss Confederation or a
member state of the European Free Trade Association (EFTA) - a party to the Agreement
on the European Economic Area and their family members residing in the territory of the
Republic of Poland;
2) a foreigner who has been granted a permanent residence permit or a long-term
resident of the European Union;
3) a foreigner who has been granted a temporary residence permit due to the
circumstances referred to in Article 159(1) or Article 186(1)(3) or (4) of the Act of 12
December 2013 on Foreigners (Journal of Laws of 2021, item 2354 and of 2022, item 91);
4) a foreigner who has the status of a refugee granted in the Republic of Poland or
enjoys temporary protection or subsidiary protection on the territory of the Republic of
Poland;
5) a foreigner - a holder of a certificate certifying the knowledge of Polish as a foreign
language referred to in Article 11a, section 2 of the Act on Polish Language of 7 October
1999 (Journal of Laws of 2021, item 672), at least at the C1 language proficiency level;
6) a holder of the Pole’s Card or a person to whom a decision on determination of Polish
origin has been issued;
7) a foreigner who is a spouse, ascendant or descendant of a citizen of the Republic of
Poland, living in the territory of the Republic of Poland;
8) a foreigner who has been granted a permit for temporary residence in connection
with the circumstances referred to in Article 151(1) or Article 151b(1) of the Act on
Foreigners of 12 December 2013, or who is staying on the territory of the Republic of
Poland in connection with benefiting from short-term mobility of a scientist under the
conditions specified in Article 156b(1) of that Act or who holds a national visa in order to
conduct scientific research or development work.

Foreigners who are not listed above may take up studies against payment (the
Rector's decision specifies the fees for studies for foreigners).

Foreigners may take up and pursue first-cycle studies, second-cycle studies
and long-term studies on the basis of:
1) international agreements, on the terms laid down in such agreements;
2) agreements concluded with foreign entities by higher education institutions,
pursuant to the rules defined in such agreements;
3) the Minister's decision;
4) the decision of the NAWA [The Polish National Agency for Academic Exchange]
director with regard to its scholarship holders;
5) an administrative decision of the Rector.

