
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXIV-38.1/20 

 Senatu UMCS w Lublinie 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UMCS W LUBLINIE 

 

§ 1. 

Zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców określa art. 323 i 324 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U 2020 r., poz. 85) zwanej dalej PSWiN. 

 

§ 2. 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UMCS, na zasadach określonych w tych 

umowach; 

3) decyzji ministra; 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 

5) decyzji administracyjnej Rektora. 

 

§ 3. 

1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogę być przyjmowani cudzoziemcy, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, którzy: 

a) legitymują się jednym z następujących dokumentów: 

 wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości 

i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r., poz. 1481, 1818 

i 2197) zwanej dalej OSO; 

 świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.; 

 świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. OSO; 

 świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu 

wykształcenia; 

 decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia 

do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 

93 a OSO; 

b) wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach: 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo, edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, logopedia z audiologią, public relations i 

zarządzanie informacją; 

c) spełnią szczegółowe kryteria, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały. 

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli 

posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych: 



1) uzyskany w Polsce, 

2) uzyskany za granicą, który może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu 

dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej 

równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania nostryfikacyjnego; 

3) ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego 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 (tj. Dz.2020 poz. 35), który nie dysponuje dyplomem 

ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia 

ukończenia studiów na określonym poziomie; 

4)  spełnią szczegółowe kryteria o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały. 

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się 

znajomością języka polskiego, tj.:  

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

3) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego 

pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub 

4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku 

polskim lub 

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce lub  

6) ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim. 

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym jeżeli: 

1)  legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są 

studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie 

cywilnej (tj. Dz.U. 2019, poz. 1552); 

2) dokumentem potwierdzającym 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 jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce 

lub; 

3) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego 

pozwalają na podjęcie studiów w tym języku. 

5. Cudzoziemcy wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej rozporządzeniem MNISW z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 ze zm.). 



 

 

§ 4. 

1. Cudzoziemcy wnoszą opłaty za studia w wysokości określonej zarządzeniem Rektora z zastrzeżeniem 

ust. 2-4. 

2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 PSWiN, 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; 

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; 

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, 

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), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

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; 

8) 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. 

3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 PSWiN na 

zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. 

4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 PSWiN może nastąpić 

również na podstawie: 

 decyzji administracyjnej Rektora,  

 decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

 

§ 5. 

1. Wymagane dokumenty: 

1) podpisana ankieta osobowa wygenerowana przez cudzoziemca z Systemu Internetowej Rejestracji, 

2) 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

3) w oryginale świadectwa lub dyplomy, o których mowa w § 3 wraz z dokumentami legalizacyjnymi 

lub nostryfikacyjnymi – przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo 



zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem przez właściwego konsula Rzeczpospolitej 

Polskiej, 

4) jeden z dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 3 potwierdzających znajomość języka polskiego 

lub § 3 ust. 4 potwierdzających znajomość języka obcego (o ile jest wymagany), 

5) kserokopie paszportu, wizy lub innych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów bez 

konieczność wnoszenia opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 PSWiN, 

6) zaświadczenie od lekarza z Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 

kształcenia na wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem jeśli zostało wydane w języku 

obcym (dotyczy kierunków o eksperymentalnym charakterze (wykaz znajduje się w załączniku nr 1 

do niniejszej Uchwały), 

7) decyzję o której mowa w § 2. pkt. 3, 4. 

2. dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej 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. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 cudzoziemcy zakwalifikowani na 

studia: 

1) wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego, 

2) wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie SIR. 

3) inne dokumenty, o ile przewidują to szczegółowe zasadach kwalifikacji na dany kierunek studiów 

zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały. 

§ 6. 

Cudzoziemcy składają dokumenty w komisji ds. rekrutacji cudzoziemców. 

 


