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ZARZĄDZENIE NR 122/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia
na Politechnice Śląskiej
Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 79, 323 i 324 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), ustawą
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094) oraz ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), zarządza się,
co następuje:
Przepisy ogólne
§1
Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia
podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Śląską na zasadach
określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra,
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
5) decyzji administracyjnej rektora.

1.

2.
3.
4.

Podejmowanie przez cudzoziemców kształcenia na studiach
oraz w szkołach doktorskich
§2
Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub
egzaminu dojrzałości. Podstawę przyjęcia mogą również stanowić wyniki egzaminu
maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
Kandydatów na Wydział Architektury obowiązują dodatkowo sprawdziany z uzdolnień
artystycznych.
Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez rektora.
Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada:
1) zalegalizowane lub opatrzone apostille:
a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty,
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b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty,
c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty,
d) świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej
właściwego kuratora oświaty za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
e) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
f) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
g) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.,
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub
posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,
3) w przypadku studiów w języku obcym  certyfikat potwierdzający znajomość języka
studiów co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. W przypadku braku certyfikatu istnieje możliwość potwierdzenia
umiejętności językowych przez koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisję
na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub egzaminu,
4) w przypadku studiów w języku polskim  certyfikat znajomości języka polskiego na
poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego. W przypadku braku certyfikatu istnieje możliwość
potwierdzenia umiejętności językowych przez koordynatora ds. rekrutacji
cudzoziemców lub komisję na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub
egzaminu.
5. Osoby, które:
1) uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub które posiadają zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
2) zostały poszkodowane w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych
kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka
mogą być przyjmowane na studia pierwszego stopnia, jeżeli przedstawią decyzję
administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie
do ubiegania się o przyjęcie na studia. Decyzję należy dostarczyć w terminie 3 miesięcy od
rozpoczęcia studiów.
6. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada:
1) dyplom ukończenia studiów wydany:
a) w Rzeczypospolitej Polskiej lub
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b) za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub
posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,
3) w przypadku studiów w języku obcym  certyfikat potwierdzający znajomość języka
studiów co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. W przypadku braku certyfikatu istnieje możliwość potwierdzenia
umiejętności językowych przez koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisję,
na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub egzaminu,
4) w przypadku studiów w języku polskim  certyfikat znajomości języka polskiego na
poziomie co najmniej B2 wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego. W przypadku braku certyfikatu istnieje możliwość
potwierdzenia umiejętności językowych przez koordynatora ds. rekrutacji
cudzoziemców lub komisję na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub
egzaminu.
7. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadająca dokumenty,
o których mowa w ust. 6 pkt 1–4.
8. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również:
1) świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą
szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku
obcym, w którym cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce – w przypadku
kandydatów na studia pierwszego stopnia,
2) dyplomy ukończenia studiów, na których zajęcia były prowadzone w tym samym języku
obcym, w którym cudzoziemiec będzie odbywał studia na Politechnice Śląskiej –
w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia,
3) dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
na których zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym
cudzoziemiec będzie odbywał kształcenie na Politechnice Śląskiej – w przypadku
kandydatów do szkoły doktorskiej.
9. Świadectwa i dyplomy wydane w języku innym niż język angielski lub język polski kandydaci
składają wraz z wykonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język angielski
lub język polski.
10. Cudzoziemcy wymienieni w § 4 ust. 2 są zobowiązani przedłożyć dokument potwierdzający
prawo do podjęcia studiów bez odpłatności.
11. Szczegółowe warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób
jej przeprowadzenia określają odrębne przepisy.
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Warunki finansowe podejmowania kształcenia przez cudzoziemców
§3
Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych,
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadowalających wyników w nauce,
3) kształceniem cudzoziemców na studiach w języku obcym,
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów,
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, za wyjątkiem
cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 2.
Uczelnia może pobierać opłaty również za:
1) przeprowadzenie rekrutacji,
2) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się,
3) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu,
4) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do
dyplomu innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu,
6) korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
Opłaty za studia są wnoszone na rachunek bankowy Uczelni lub w kasie Uczelni. Opłaty
wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem
studiów.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, rektor może przedłużyć termin
wniesienia opłaty lub rozłożyć opłatę na raty.

Opłaty za kształcenie
§4
1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–3 i 5 na
zasadach określonych w umowie między uczelniami albo w umowie międzynarodowej.
Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może również nastąpić na podstawie:
1) decyzji administracyjnej rektora,
2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.
2. Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie
pobiera się od:
1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich
rodzin mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za członków rodzin
uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 900, z późn. zm.),
2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej,
3) 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
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
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4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo
korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego
jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego,
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia,
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2–7 nie może ubiegać się o stypendium socjalne
oraz o kredyt studencki.
4. Warunki i tryb zwalniania z opłat cudzoziemców niewymienionych w ust. 2 określają
odrębne przepisy.
Przepisy końcowe
§5
Cudzoziemcy kształcący się na Politechnice Śląskiej w ramach umów międzyuczelnianych
studiują na zasadach określonych w tych umowach.
§6
Cudzoziemcy są przyjmowani na studia podyplomowe lub inne formy kształcenia na
warunkach i w trybie określonym w odpowiednich regulaminach, z uwzględnieniem przepisów
niniejszego zarządzenia.
§7
Traci moc zarządzenie nr 63/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów na Politechnice Śląskiej
(Monitor Prawny z 2017 r. poz. 95, z późn. zm.).
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PŚ: A. Mężyk
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