Wymagane dokumenty

Podpisana przez kandydata
aniekta osobowa
wygenerowana z systemu
ERK

Tłumaczenie świadectwa i
załączników na j. polski

Świadectwo uprawniające
do podjęcia studiów wraz z
załącznikami i z ocenami

1 zdjęcie

Dowód wpłaty opłaty
rekrutacyjnej

Uczelnia może wymagać
zaświadczenia z Twojej szkoły
lub innej instytucji edukacyjnej
potwierdzającego, że Twoje
świadectwo uprawnia do
podjęcia studiów w państwie
wydania dokumentu

Decyzja Kuratora Oświaty

Jeśli Twoje świadectwo jest
wydane na Ukrainie,
Białorusi lub w państwie
członkowskim UE - NIE
musisz starać się o wydanie
decyzji Kuratora Oświaty

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli nie jesteś pewien czy
Twoje świadectwo powinno
być uznane przez Kuratora
Ośwaity skonatktuj się z
komisją rekrutacyjną

Ważne informacje

Do systemu ERK wczytaj
skany lub zdjęcia swoich
dokumentów w bardzo
dobrej jakości

Przed rozpoczęciem roku
akademickiego zgłoś się do
Sekcji ds. Studeckich, z
oryginałami swoich
dokumentów w celu ich
poświadczenia

Miej przy sobie dokument
tożsamości

Jeśli jesteś niepełnoletni
dołącz do dokumentów
zgodę przedstawiciela
ustawowego na podjęcie
studiów w Polsce
poświadczoną notarialanie

Dołącz odpowiedni
dokument jeśli masz
uprawnienia do podjęcia
studiów stacjonarnych w
języku polskim nieodpałtnie

Wzory podań znajdziesz na
stronie ERK

Certyfikat znajomości języka
polskiego (poziom
przynajmniej B2) - jeśli
chcesz podjąć studia w j.
polskim

Certyfikat znajomości języka
obcego (poziom
przynajmniej B2) - jeśli
chcesz podjąć studia w j.
obcym

Jeśli nie masz certyfikatu
możesz podejść do
egzaminu organizowanego
przez Uniwersytet

Jeśli nie masz certyfikatu
możesz podejść do
egzaminu organizowanego
przez Uniwersytet

Dodatkowo ubiegając się o
przyjęcie na drugi stopień
studiów:
Dyplom ukończenia studiów
wraz z suplementem

Tłumaczenie dyplomu i
suplementu na j. polski jeśli
zostały wydane za granicą

Poświadczenie w formie
legalizaji lub aposille
dyplomu i suplemnetu jeśli
zostały wydane za granicą

Documents required

A signed personal
questionnaire generated
from the ERK system

Translation of the certificate
and attachments into Polish

Certificate of entitlement to
study with attachments and
grades

Decision of the School
Superintendent

If the candidate’s certificate
is issued in Ukraine, Belarus
or in an EU Member State –
a candidate does NOT need
to apply for a decision from
the School Superintendent

1 photograph

Health insurance

Proof of payment of
admission fee

The University may require a
certificate from a candidate’s
school or other educational
institution confirming that
candidate’s certificate entitles
him/her to study in the country of
issue

If a candidate is not sure
whether his/her certificate
should be recognized by the
school superintendent,
contact the admissions
committee

Important information

Upload scans or photos of
your documents in very
good quality to the ERK
system

Before the start of the
academic year, a candidate
should come to the Student
Affairs Department with
his/her original documents
for certification

A candidate must have
his/her passport with them

If a candidate is an
underaged person, he/she
must attach to the
documents the consent of
his/her legal representative
to study in Poland, certified
by a notary public

Attach the relevant
document if a candidate is
eligible to study full-time
(in Polish) free of charge

Application forms can be
found on the ERK website

Polish language certificate
(level at least B2) - if a
candidate wants to study in
Polish

Certificate in foreign
language (level at least B2) if a candidate wants to
study in a foreign language

If a candidate does not have
a certificate the candidate
can take an exam organized
by the University

If a candidate does not have
a certificate the candidate
can take an exam organized
by the University

Additionally, when applying
for admission to a second –
cycle studies:

Graduation diploma with a
supplement

Translation of the diploma
and supplement into Polish
if issued abroad

Certificate of legalisation or
Apostille of the diploma and
supplement if issued abroad

