Załącznik nr 5 do uchwały nr 57/2021

Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe prowadzone w Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach
§1
Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Uniwersytecie na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawartych przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych
w tych umowach,
3) decyzji ministra,
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
5) decyzji dyrektora NCN,
6) decyzji administracyjnej rektora.
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§2
Kandydat na studia, w roku akademickim 2021/2022, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości
określonej we właściwym rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Zasady
uiszczania opłaty rekrutacyjnej oraz jej zwrotu określi rektor odrębnym zarządzeniem.
Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak
niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia, określoną odrębnymi przepisami.
Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:
1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia,
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej,
4) cudzoziemca, 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 o cudzoziemcach,
5) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
6) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako
obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest
jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego Jako Obcego,
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej
Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemcy mogą być zwolnieni z opłat decyzją administracyjną rektora, a także decyzją
ministra lub decyzją dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.
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6. Cudzoziemcy wymienieni w ust. 4 pkt. 1-7 nie są zwolnieni z opłat za powtarzanie zajęć
oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów.
§3
1. Cudzoziemcy, których podstawą przyjęcia jest decyzja rektora, składający dokumenty winni
okazać dokument, potwierdzający tożsamość.
2. Cudzoziemcy przedkładają odpowiedniej komisji rekrutacyjnej:
1) wydruk ankiety osobowej (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat
potwierdza własnoręcznym podpisem),
2) 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli,
3) 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza
rejestracyjnego),
4) w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (kopię
wraz z oryginałem do wglądu w celu poświadczenia przez Uniwersytet):
a) wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości
i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
o których mowa w ustawie o systemie oświaty albo
b) świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty albo
c) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną
uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa,
uznany za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty albo
d) świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca
świadectwo, uznane – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw –
za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia (kopię wraz z oryginałem w celu
poświadczenia przez Uniwersytet):
a) dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo
b) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni
za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym
został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych
za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania
nostryfikacyjnego, albo
c) uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający
do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej albo
d) dyplom potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych
magisterskich za granicą, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej.
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6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach,
na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane
przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia ministra
właściwego ds. zdrowia) - kandydat na kierunki: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia,

kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne,
fizyka i fizyka techniczna,
7) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres pierwszego roku trwania kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub deklarację o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
8) Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały wraz z kartą pobytu lub inny dokument nadający
status uprawniający do studiowania bez wnoszenia opłat,
9) w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim:
a) certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
b) dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego , lub
c) potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka
Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów,
10) obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 9 nie dotyczy osób które
przedłożą dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo dojrzałości uzyskane
w Polsce,
11) w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomość
języka obcego,
12) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych,
13) decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie
oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw
uznanych z mocy prawa lub świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych),
14) kopię świadectwa uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej opatrzonego
w apostille lub zalegalizowanego (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa
lub świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych; oryginał do wglądu w celu
poświadczenia przez Uczelnię),
15) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie,
w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo).
3. Kandydaci na kierunek lekarski – studia stacjonarne jednolite magisterskie, prowadzone w języku
angielskim, poza dokumentami określonymi w ust. 2 składają następujące dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) transkrypt (wykaz) ocen ze szkoły średniej,
3) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w załączniku nr 3
do niniejszej uchwały, jeżeli kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim,

3

4. Do właściwej komisji rekrutacyjnej należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.
5. Komisja ds. Znajomości Języka Polskiego ustala termin egzaminu z cudzoziemcem, w sprawie
potwierdzenia znajomości języka polskiego.
6. Właściwa komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla absolwentów spoza
obszaru uwzględniającą kierunkowe efekty uczenia się studiów pierwszego stopnia na wybranym
kierunku.
7. W wypadku, gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wymagane są szczególne predyspozycje,
cudzoziemiec, winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenie predyspozycji
odbywa się przed właściwą komisją egzaminacyjną.
8. Właściwa komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia
cudzoziemca na studia, na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
a w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji – oceny dokonanej przez
komisję egzaminacyjną.
9. Decyzję administracyjną w przedmiocie przyjęcia na studia cudzoziemca podejmuje rektor
na podstawie wniosku właściwej komisji rekrutacyjnej.
§4
1. Zasady rekrutacji cudzoziemców, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dla których podstawą przyjęcia
są umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami
zagranicznymi określają te umowy.
2. Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 podejmuje rektor,
na wniosek właściwej komisji rekrutacyjnej, chyba że umowy międzynarodowe lub umowy
bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi stanowią co innego.
§5
1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 pkt 3-5, których podstawą przyjęcia jest decyzja ministra
lub decyzja dyrektora NAWA lub decyzja dyrektora NCN przedkładają właściwej komisji
rekrutacyjnej dokumenty o jakich mowa w § 3 ust. 2.
2. Do właściwej komisji rekrutacyjnej należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.
§6
W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych
na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
z podpisami notarialnie poświadczonymi lub z podpisem poświadczonym przez polską placówkę
dyplomatyczno-konsularną lub poświadczonym podpisem przez osobę upoważnioną
do poświadczania podpisu na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec wraz z tłumaczeniem
na język polski, której wzór określony zostanie odrębnym zarządzeniem rektora.
§7
Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie dokumentów na język polski może być dokonane przez podmiot, uprawniony
do dokonywania tłumaczeń w Polsce lub w państwie pochodzenia kandydata.
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§8
Od decyzji rektora wydanej na podstawie niniejszego załącznika do uchwały, przysługuje w terminie
14 dni wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do Sądu Administracyjnego. Wniosek
powinien w szczególności wskazywać na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.
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