Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/VI/21/S
Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 26 czerwca 2021 r.

Zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej
na rok akademicki 2022/2023
(dotyczy kandydatów na studia I i II stopnia i studia podyplomowe
nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Postanowienia ogólne
§1
1. Rekrutacja na studia, kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego,
w Powiślańskiej Szkole Wyższej odbywa się zgodnie z art. 70 ust.1 oraz art. 323 i art. 326
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.2021, poz. 478).
§2
1. Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca
polskiego obywatelstwa.
2. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego
państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
3. Kwestie związane z podejmowaniem i odbywaniem przez cudzoziemców studiów oraz
innych form kształcenia, a także uczestniczeniem w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych w polskich uczelniach rozstrzygają przepisy art. od 323 do 328
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021,
poz. 478).
4. Szczegółowe uregulowania związane z podejmowaniem i odbywaniem przez
cudzoziemców nauki w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
określonych w art. 323 ust. 1 ww. ustawy, zostały zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r.
o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (tj. Dz.U. 2019, poz. 1582).

I. Podejmowanie kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
§3
1. Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni:
a) 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;
b) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej;

c) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r.
poz. 159);
d) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo
korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
e) cudzoziemca - posiadacza 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 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285), co najmniej
na poziomie biegłości językowej C1;
f) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia;
g) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
h) cudzoziemca, 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.
2. Wymienieni wyżej cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania
kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem.
3. Jeżeli wymienieni cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych
formach kształcenia (np. studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia podyplomowe,
zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich
samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niewymienieni wyżej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich EFTA - EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin, posiadający środki
finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas odbywania nauki w naszym
kraju, są także uprawnieni do podejmowania i odbywania kształcenia w polskich uczelniach
na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
5. Cudzoziemcy wskazani w ust.4 mają także alternatywną możliwość ubiegania się
o przyjęcie na studia i odbywania ich w trybie oraz na warunkach innych niż obowiązujące
obywateli polskich, tj. na zasadach dotyczących obywateli państw trzecich.
6. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania
studiów (nauki):
a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo
do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane
dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
b) w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym
podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli
polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia
wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc
materialną dla studentów i doktorantów.
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II. Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż
obowiązujące obywateli polskich
§4
1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad
rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy legitymują się zalegalizowanym
lub opatrzonym „apostille” świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą,
uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu
w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym
za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych
za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich
studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Cudzoziemcy niewymienieni w §3 podejmują i odbywają studia oraz inne formy
kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Są to głównie:
1) obywatele państw trzecich,
2) osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach
obowiązujących obywateli polskich,
3) obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się
podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych.
3. Cudzoziemcy wymienieni w ust. 1 mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:
a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
b) umów zawieranych przez Powiślańską Szkołę Wyższą z podmiotami
zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,
c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub innego
odpowiedniego ministra wskazanego w art. 323 ust.3 ustawy PSzWiN,
d) decyzji Rektora PSW.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 przyjmowani są na studia:
1) na podstawie skierowania:
a) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Ustawa z dnia 07 lipca 2017 r.
o Narodowej Agencji Wymiany Narodowej – t.j. Dz. U. 2019 poz. 1582)
b) upoważnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kierownika
jednostki, w której odbyli kurs przygotowawczy z języka polskiego,
2) w trybie indywidualnym składając podanie o przyjęcie na studia, dołączając wymagane
dokumenty wyszczególnione w §8.
5. Aby podjąć w Polsce studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia podyplomowe,
cudzoziemcy muszą legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym „apostille”
odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia
w państwie, w którym został wydany.
6. Wymagania jakie należy spełnić by legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym
„apostille” odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia
zawarte
są
na
stronie
Narodowej
Agencji
Wymiany
Akademickiej
https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja/jak-uzyskac-apostille.
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III. Warunki finansowe na jakich cudzoziemcy mogą podejmować
kształcenie w Polsce:
§5
1. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
którzy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia,
ponoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne (np. za studia stacjonarne, niestacjonarne,
studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych, powtarzanie roku lub
semestru studiów) na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące
obywateli polskich mogą się kształcić:
a) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) - stypendia te przyznają
na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą:





minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego - osobom kształcącym się
w uniwersytetach, uczelniach technicznych, ekonomicznych, rolniczych
i sportowych,
minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego - osobom kształcącym się
w uczelniach artystycznych,
minister właściwy ds. zdrowia - osobom kształcącym się w uczelniach medycznych.

Kandydaci na stypendystów strony polskiej są zgłaszani, zgodnie z postanowieniami umów
międzynarodowych, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje
danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.
Osoby pochodzenia polskiego, ubiegający się o stypendia strony polskiej, zgłaszają się
do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania.
b) jako stypendyści strony wysyłającej (rządu innego państwa) - stypendia
te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów
międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne
za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.
Cudzoziemcy kształcący się, jako stypendyści strony polskiej lub stypendyści strony
wysyłającej nie ponoszą opłat za studia.
c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.
O przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach
umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez
polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek
dyplomatyczno-konsularnych.
Cudzoziemiec nie ponosi opłat za studia, ale nie otrzymuje również stypendium rządu
polskiego. We własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w Polsce.
d) na zasadach odpłatności.
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Cudzoziemcy, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie decyzji Rektora w oparciu
o złożone kompletne dokumenty rekrutacyjne wyszczególnione w §8, ponoszą odpłatności
za studia Uchwalone przez Senat PSW zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu opłat
dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym
obcokrajowców)– Tabela opłat dla obcokrajowców.

IV. Wymagania jakie należy spełnić by podjąć studia
w Powiślańskiej Szkole Wyższej:
§6
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia
podyplomowe, prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku
i formie kształcenia (dot. kierunków kształcenia na WNoZ),
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:
 ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polsk
im w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, lub
 posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub
 ukończyli
szkołę
ponadpodstawową
za
granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub
 ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce lub
 ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim lub
 uzyskają w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że ich przygotowanie
oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie kształcenia
w języku polskim,
5) oraz złożą kompletną dokumentację rekrutacyjną wyszczególnioną w §8.
§7
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego stopnia i studia
podyplomowe, prowadzone w języku obcym, jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i
formie kształcenia,
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) wykażą się znajomością języka obcego, tj.:
 powinni legitymować się międzynarodowym certyfikatem znajomości języka
obcego, w którym prowadzone są studia, co najmniej na poziomie B2
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również
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.
5) oraz złożą kompletną dokumentację rekrutacyjną wyszczególnioną w §8.

1.
2.
3.

4.

§8
W Powiślańskiej Szkole Wyższej prowadzona jest rekrutacja internetowa za pomocą
systemu obsługi studenta Wirtualny Dziekanat
Rekrutacja on-line obejmuje wszystkie aktualne kierunki studiów, na których prowadzone
jest kształcenie przez Powiślańską Szkołę Wyższą
Kandydat na studia korzystający z rekrutacji on-line, otrzymuje indywidualne konto
i wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej
www.psw.kwidzyn.edu.pl.
Po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań rejestracji internetowej, wskazanych
w Regulaminie Rekrutacji On-Line, kandydat składa następujące dokumenty
1) podanie do Rektora PSW o przyjęcie na studia (wg wzoru) - dokument w formacie
pdf. podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego, umieszczony w WD opatrzony
tytułem: imię i nazwisko;
2) wygenerowany z systemu do obsługi kandydatów ProAkademia kwestionariusz
osobowy- dokument w formacie pdf. podpisany przy użyciu podpisu
elektronicznego, umieszczony w WD opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
3) zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach
236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone
w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
4) w oryginale świadectwa lub dyplomy, o których mowa w §4 ust.1 wraz
z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi*- dokument umieszczony
w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf
opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
5) paszport/ wiza lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których
mowa w §6 ust. 1 pkt. 1-3 i §7 ust. 1 pkt. 1-3 - dokument umieszczony w WD
w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf
opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
6) jeden z dokumentów, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt. 4 i §7 ust. 1 pkt. 4,
potwierdzających znajomość języka polskiego/obcego**- dokument umieszczony
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w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf
opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
na wybranym kierunku studiów * (dot. kierunków studiów na WNoZ)- dokument
umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany
w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
8) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie
po rozpoczęciu kształcenia*- dokument umieszczony w WD w formie skanu
dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię
i nazwisko;
9) skierowanie**, o którym mowa w §4, ust.4, pkt. 1- dokument umieszczony w WD
w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf.
opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
10) egzemplarz umowy o warunkach odpłatności za studia (wersja angielska- dotyczy
kandydatów, którzy będą odbywać studia w języku angielskim)- dokument
w formacie pdf. podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego, umieszczony w WD
opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
11) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej- dokument umieszczony
w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf.
opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
12) potwierdzenie wniesienia płatności za pierwszy rok studiów- dokument umieszczony
w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf.
opatrzony tytułem: imię i nazwisko.
*Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język
polski, przez:
a) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub,
b) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub ,
c) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium
lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub,
d) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd
konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
świadectwo.
** jeżeli dotyczy

7

Postanowienia końcowe
§9
Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września. Termin rekrutacji może ulec
przedłużeniu na podstawie decyzji Senatu Powiślańskiej Szkole Wyższej.
§ 10
O przyjęciu na studia decyduje kompletność złożonych dokumentów.
§ 11
Student zostaje przyjęty na podstawie wydania pozytywnej decyzji Rektora. Decyzja Rektora
jest ostateczna.
§ 12
Od decyzji Rektora przysługuje możliwość:
1. zwrócenia się do Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej o ponowne rozpatrzenie
sprawy,
albo
2. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Prof. dr hab. Krystyna Strzała

Przewodnicząca Senatu
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