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ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATA 

Warunkiem przyjęcia na studia zakwalifikowanego Kandydata jest dostarczenie w wyznaczonym 
terminie do Wydziałowej/Oddziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR/OKR) kompletu wymaganych 
dokumentów. 
 
Informacja o terminie i miejscu przyjmowania dokumentów zostanie podana poprzez IRK. 

Dokumenty należy złożyć osobiście. Dokumenty przysłane pocztą nie będą przyjmowane.  

Dopuszcza się złożenie dokumentów Kandydata przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie  
do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata, potwierdzone notarialnie lub złożone 
osobiście przez Kandydata w WKR/OKR. 
 

Przy składaniu dokumentów Kandydat okazuje WKR/OKR dowód osobisty lub paszport lub kartę 
pobytu w celu weryfikacji danych oraz oryginały (bądź urzędowe odpisy) składanych w kserokopiach 
dokumentów. Jeżeli dokumenty w imieniu Kandydata składa osoba przez niego upoważniona, musi 
przedstawić ona pisemne upoważnienie z podpisem Kandydata poświadczonym przez notariusza lub 
członka WKR/OKR oraz oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię dowodu osobistego lub 
paszportu lub karty pobytu Kandydata. 

UWAGA! 
Wykrycie przez WKR/OKR rozbieżności między treścią złożonych dokumentów a danymi 
wprowadzonymi przez Kandydata do IRK może skutkować skreśleniem Kandydata z listy 
Kandydatów. 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem Kandydata na studia. 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Kserokopia świadectwa maturalnego/dojrzałości (potwierdzona przez WKR/OKR  
na podstawie oryginału lub urzędowego odpisu okazanego świadectwa) lub kserokopia,  
której zgodność z oryginałem została potwierdzona urzędowo: 
 
 nowa matura  

 stara matura 

 matura międzynarodowa (IB)  

 matura europejska (EB)  

 świadectwo wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie 
edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa członkowskiego 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych 
państwach.  
Osoby, które zdały egzaminy w bieżącym roku i oczekują na wystawienie świadectwa IB albo 
świadectwa EB albo świadectwa wydanego za granicą w państwach członkowskich UE, 
OECD lub EFTA, składają zaświadczenie, o faktycznych wynikach matury (nie 
prognozowanych), wystawione przez upoważnione organy, a ich kwalifikacja będzie miała 
charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału świadectwa w terminie 
wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną; 

 
 świadectwo wydane za granicą (inne niż świadectwo IB, świadectwo EB lub świadectwo 

maturalne/dojrzałości w państwach członkowskich: UE, OECD lub EFTA) uznane w trybie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za dokument potwierdzający w RP 
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

 
 

2. Świadectwa wydane za granicą RP (poza świadectwem IB i świadectwem EB) powinny być 
opatrzone apostille albo zalegalizowane w kraju ich wydania (kserokopie dokumentów). 
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3. Kandydat, który zaznaczył w IRK fakt posiadania dyplomu laureata/finalisty olimpiady 

przedmiotowej, składa wraz z dokumentami stosowny dyplom (kserokopię), wydany przez 
komitet główny olimpiady.  
 

4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na studia 
drugiego stopnia) - potwierdzona przez WKR/OKR na podstawie oryginału okazanego dyplomu 
lub kserokopia potwierdzona urzędowo oraz suplement (gdy brak suplementu do dyplomu 
wydanego przed 01.01.2005 r., konieczne jest zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen  
z przebiegu studiów).  

 
5. Kserokopie dokumentów poświadczających działalność, osiągnięcia Kandydata na studia 

drugiego stopnia (zgodnie z kryteriami kwalifikacji). 
 

6. Kandydat, który zaznaczył w IRK fakt posiadania dyplomu zawodowego zgodnego z wybranym 
kierunkiem studiów uzyskanego w szkole pomaturalnej, przedstawia jego kserokopię 
(potwierdzoną przez WKR na podstawie oryginału okazanego dyplomu) lub kserokopię, której 
zgodność z oryginałem została potwierdzona urzędowo.  
 

7. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (potwierdzona przez 
WKR na podstawie oryginału) lub kserokopia, której zgodność z oryginałem została potwierdzona 
urzędowo lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat – dotyczy 
Kandydatów na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim i kierunku lekarsko-dentystycznym.   
 

8. Kserokopia wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie 
RP – dotyczy cudzoziemców. 

 
9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy cudzoziemców. 
      Ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim muszą przedstawić:   
 1)  kserokopię świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty albo  
 2) kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości 

językowej  co najmniej B2 wydanego przez: 
a)  Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo  
b) uprawnioną, przez Ministra właściwego  ds. szkolnictwa wyższego i nauki,  

do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie 
biegłości językowej: 

 polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej albo 

 polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub 
zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo 
inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. 
 

10. Dokumenty, sporządzone w innym języku niż język polski mają być przetłumaczone przez 
polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) 
albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula. 

 

 


