Załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora Nr 53/2022
z dnia 27 maja 2022 roku

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia w Uniwersytecie
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024
§1
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani „cudzoziemcami”, mogą podejmować
i odbywać studia na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych
w tych umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań
podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych
do finansowania w drodze konkursu;
6) decyzji administracyjnej Rektora.
§2
1. O przyjęcie na studia w Uczelni mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przystąpią do
postępowania kwalifikacyjnego.
2. Przyjęcie na studia następuje przez:
1) rekrutację,
2) potwierdzenie efektów uczenia się,
3) przeniesienie z innej uczelni polskiej lub zagranicznej.
3.

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani
cudzoziemcy, którzy posiadają:
1) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,
o której mowa w pkt 1;
3) 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;
4) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

4. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom
ukończenia studiów wydany w RP albo za granicą i uznany w RP zgodnie z art. 326 ust. 1
Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub na podstawie umowy międzynarodowej,
o której mowa w art. 327 ust. 1 tej Ustawy lub uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia.
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§3
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez MEiN;
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka
polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego;
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa
dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub świadectwo ukończenia szkoły
ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
§4
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 2, prowadzone w języku
obcym, jeżeli:
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą
prowadzone studia, lub
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą
szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym,
w którym będą prowadzone studia, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie
oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.
2. Za studia mogą być pobierane opłaty ustalone odrębnymi przepisami.
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczące kandydatów cudzoziemców starających się o przyjęcie
na studia składa się z:
1) rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na wybrany kierunek, poziom
i formę studiów; kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje się
z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji, w tym m.in. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym
zakresie oraz do sporządzania list, zestawień, rankingów z danymi osobowymi
wynikającymi z trybu pracy Komisji;
2) wniesienia opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami za przeprowadzone
postępowanie kwalifikacyjne na numer rachunku bankowego podany w systemie
elektronicznym podczas zakładania konta w tym systemie lub na nr konta podany na
stronie internetowej rekrutacji dla cudzoziemców;
3) zakwalifikowania się na studia;
4) złożenia w Komisji kompletu dokumentów, określonych w § 6;
5) wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie podjęcia studiów;
6) dokonania wpisu na listę studentów na pierwszego rok studiów.
2. Decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.
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3. Dopuszcza się zakwalifikowanie do przyjęcia na studia oraz wydanie decyzji o przyjęciu na
podstawie wyraźnych skanów dokumentów pod warunkiem dostarczenia oryginałów do
wglądu nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.
§6
1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców na studia:
1) podpisana ankieta osobowa z wydruku elektronicznego;
2) na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – wydane
w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone
apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania
się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie
działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu
polskiemu świadectwu dojrzałości;
3) na studia drugiego stopnia – kopia (oryginał do wglądu) dyplomu wraz z suplementem
określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego
toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub
na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do
kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego
uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5 Ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, o ile jest ono wymagane dla
danego kraju;
5) dokument potwierdzający wykształcenie musi być opatrzony tłumaczeniem przysięgłym
bądź poświadczonym przez właściwego konsula RP na język, w którym prowadzone będą
studia;
6) dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 324 ust.
1–7 Ustawy;
7) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego zgodnie z informacją
zamieszczaną po rejestracji w systemie elektronicznym;
8) rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
9) dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone będą studia;
10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, o ile jest ono
wymagane na danym kierunku studiów;
11) aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami
obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu.
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