REKRUTACJA KROK PO KROKU
1. Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata) jest otwierana
zgodnie z terminarzem pod adresem https://irk.uksw.edu.pl
2. Każdy Kandydat zakłada konto w IRK zgodnie z instrukcją
3. Wszyscy cudzoziemcy przystępują do testu ze znajomości języka polskiego w
terminie podanym przez Biuro Rekrutacji.
Z testu zwolnieni są:
a) Osoby posiadające polska maturę/dyplom
b) Osoby, które ukończyły roczny kurs przygotowawczy (co najmniej na poziomie
B1) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i dostarczą do Biura Rekrutacji potwierdzenie
ukończenia tego kursu (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać
skan dokumentu na e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)
c) Osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego (co najmniej na
poziomie B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać
skan dokumentu na e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)
Studia stacjonarne
4. Ogłoszenie wyników /zgodnie z terminarzem rekrutacji/.
5. Kandydat na studia stacjonarne otrzymuje komunikat od Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, czy został zakwalifikowany na studia oraz termin i miejsce złożenia
dokumentów
6. Każdy cudzoziemiec przed zgłoszeniem się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
zgłasza się najpierw z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia w celu ustalenia
podstawy studiowania: na zasadach obywateli polskich lub na zasadach cudzoziemca
z odpłatnością za studia.
a) Kandydat, który został zweryfikowany przez Dział Kształcenia jako kandydat
mogący studiować na zasadach obywateli polskich, składa komplet
dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
b) Kandydat, który został zweryfikowany przez Dział Kształcenia jako kandydat
mogący studiować na zasadach cudzoziemca z odpłatnością za studia, składa
komplet dokumentów w Dziale Kształcenia
Studia niestacjonarne:
4. Kandydat na studia niestacjonarne po założeniu konta w systemie IRK, wypełnieniu
wszystkich danych w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji może złożyć
komplet dokumentów wraz z dowodem opłaty rekrutacyjnej.
Na studiach niestacjonarnych liczy się kolejność złożonych dokumentów (kandydaci
nie oczekują, tak jak na studiach stacjonarnych, na komunikat od komisji
rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu). Przyjęcie następuje do wyczerpania limitu
miejsc.
5. Przed złożeniem dokumentów należy uiścić opłatę za Elektroniczną Legitymację
Studencką w wysokości 10 zł (dowód uiszczenia tej opłaty należy mieć ze sobą w
momencie składania dokumentów) -> opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego
widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK (uwaga: numer ten służy tylko
do opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką).

6. Każdy cudzoziemiec przed zgłoszeniem się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
zgłasza się najpierw z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia w celu ustalenia
podstawy studiowania: na zasadach obywateli polskich lub na zasadach cudzoziemca
z odpłatnością za studia.
a) Kandydat, który został zweryfikowany przez Dział Kształcenia jako kandydat
mogący studiować na zasadach obywateli polskich, składa komplet
dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
b) Kandydat, który został zweryfikowany przez Dział Kształcenia jako kandydat
mogący studiować na zasadach cudzoziemca z odpłatnością za studia, składa
komplet dokumentów w Dziale Kształcenia.
7. W momencie składania dokumentów kandydat otrzyma umowę o warunkach
odpłatności za studia.
8. Każdemu studentowi jest przypisany inny numer rachunku bankowego, na który przez
cały okres studiów należy wnosić opłaty związane z tokiem studiów.

Terminy rekrutacji
http://rekrutacja.uksw.edu.pl/aktualnosci

Wymagane dokumenty
Dokumenty są składane dopiero po zakwalifikowaniu i otrzymaniu informacji z Biura
Rekrutacji o terminie i miejscu składania dokumentów.
Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zawierać tłumaczenie na
język polski.
Studia I stopnia i jednolite magisterskie

□
□
□
□
□
□

świadectwo – oryginał

□

oświadczenie kandydata o posiadanych dokumentach

świadectwo – tłumaczenie na j. polski
poświadczenie świadectwa: legalizacja/apostille/nostryfikacja
poświadczenie znajomości j. polskiego
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów
dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (polisa, umowa NFZ,
EKUZ)

Studia II stopnia

□
□
□
□
□
□

dyplom – oryginał

□

oświadczenie kandydata o posiadanych dokumentach

dyplom – tłumaczenie na j. polski
poświadczenie dyplomu: legalizacja/apostille/nostryfikacja
poświadczenie znajomości j. polskiego
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów
dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (polisa, umowa NFZ,
EKUZ)

Uznawanie świadectw i dyplomów
Wszystkie świadectwa i dyplomy wydane poza Polską winne być oparzone apostille lub
dokumentem legalizacyjnym. Z tego wymogu zwolnione są osoby posiadające:
 Świadectwo maturalne lub dyplom uzyskane w jednym z państw UE
 Dyplom IB
 Dyplom EB
 Świadectwa i dyplomy objęte umowami międzynarodowymi
(Austria, Białoruś, Czechy, Francja, Litwa. Niemcy, Słowacja, Ukraina, Libia, Chiny)
Strona Ministerstwa dot. uznawania wykształcenia https://www.nauka.gov.pl/uznawaniewyksztalcenia/akty-prawne.html

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO
Wszystkie programy studiów realizowane w UKSW są prowadzone w języku polskim.
W związku z tym podczas rekrutacji na studia jest sprawdzana znajomość języka polskiego w
stopniu pozwalającym na studiowanie po polsku.
Każdy Kandydat cudzoziemiec przystępuję do testu organizowanego na terenie USW przez
Szkołę języka polskiego UKSW.
Pozytywny wynik testu pozwala na przyjęcie kandydata na listę rankingową osób
zakwalifikowanych.
Kto może być zwolniony z testu:
a) Osoby posiadające polska maturę/dyplom
b) Osoby, które ukończyły roczny kurs przygotowawczy (co najmniej na poziomie B1) do
podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i dostarczą do Biura ds. Rekrutacji potwierdzenie
ukończenia tego kursu (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać
skan dokumentu na e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)
c) Osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego (co najmniej na poziomie
B1) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan
dokumentu na e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)
Poniższy link odsyła do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół
języka polskiego:
Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców
Kursy języka polskiego w UKSW
UKSW organizuje dla cudzoziemców kursy języka polskiego prowadzone przez Szkołę
Języka Polskiego i Kultury Polskiej UKSW (SJPiKP). Kursy kierowane są zarówno do
naszych przyszłych studentów jak i do osób pragnących nauczyć się języka polskiego.
Poniżej link do oferty kursów oferowanych przez SJPiKP

http://polish.wnh.uksw.edu.pl/node/3
Oprócz kursów języka polskiego naszym studentom oferujemy wybór lektoratu z języka
polskiego jako obcego, pozwalający zaliczyć lektorat obowiązkowy w programie studiów i
jednocześnie pogłębiający znajomość języka polskiego.

OPŁATY
Opłaty za studia (czesne)
Studia stacjonarne
Studenci odbywający studia na zasadach:



obywateli polskich – nie płacą czesnego
cudzoziemców – płacą czesne

Studia niestacjonarne
Studenci odbywający studia na zasadach:


obywateli polskich – płacą czesne
opłaty mogą być wnoszone w ratach lub jednorazowo w terminach określonych przez
Zarządzenie Rektora (student deklaruje przed rozpoczęciem studiów w jakim systemie ratalnym
chce wnosić opłaty)
 cudzoziemców – płacą czesne
opłaty wnoszone są w 2 ratach, pierwsza rata wnoszona jest nie później niż do dnia rozpoczęcia
semestru zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.
Student ma prawo wnosić opłatę za studia w więcej niż 2 ratach. W tym celu składa wniosek i
podanie do Prorektora do spraw studenckich i kształcenia ze wskazaniem na ile rat ma zostać
rozłożone czesne. Termin wnoszenia opłat określa Rektor w decyzji.
Opłaty wnoszone są na indywidualny numer rachunku bankowego. Numer rachunku, Studenci podany
maja w umowie.
Od opłat wniesionych po terminie naliczane są odsetki ustawowe.
W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż 3 miesiące student zostaje skreślony z listy
Studentów.

LEGALIZACJA POBYTU
Dokumentami potwierdzającymi tożsamość w Polsce są:




Paszport
Dowód osobisty
Karta pobytu

Dokumentami uprawniającymi do pobytu na terytorium Polski są:



Wiza
Karta pobytu (czasowego, stałego, rezydenta długoterminowego UE)

Wszyscy Studenci - cudzoziemcy mają obowiązek rejestracji pobytu, jeśli przebywa w Polsce
powyżej 3 miesięcy.
Aby zarejestrować swój pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskać kartę pobytu należy
złożyć wniosek w Urzędzie do spraw cudzoziemców, Departament Legalizacji Pobytu.
Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do Wojewody mazowieckiego, nie później niż
w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Link do strony kontaktowej urzędu http://udsc.gov.pl/kontakt/departament-legalizacji-pobytu/
Studenci z UE
Niezbędne informacje http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowieich-rodzin/
Formularze wniosków dla studentów z UE http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-orazeogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE zwolnieni są
z obowiązku zarejestrowania pobytu.
Studenci z poza UE
Niezbędne informacje http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-państw-trzecich/
Formularze wniosków dla studentów z poza UE http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstwtrzecich/formularze-wnioskow/

CO PO PRZYJĘCIU NA STUDIA ?
Immatrykulacja - przyjęcia w poczet studentów uczelni.
Student zyskuje wszelkie prawa ale też i obowiązki związane ze statutem Studenta.
Prawa i obowiązki Studenta opisane są w Regulaminie Studiów
USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów)
To główny system obsługujący wszystkich studentów i doktorantów UKSW. Dostępne są w
nim dane studenta/doktoranta, informacje o przedmiotach, oceny, system rejestracji na
przedmioty, potrzebne formularze.
Dane do logowania do USOSweb (login, hasło) https://usosweb.uksw.edu.pl studenci
otrzymują w swoim dziekanacie.
W przypadku utraty hasła do logowania należy skontaktować się ze swoim dziekanatem.
USOSweb – system informatyczny, którym będzie posługiwał się Student do końca studiów
na UKSW
Po immatrykulacji student ma obowiązek zarejestrować się przez USOSweb na zajęcia
zgodnie z planem swojego rocznika.
Przewodnik po rejestracji na przedmioty

Stypendia
W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyznawane są następujące stypendia:
1. Stypendium socjalne
2. Stypendium specjalne – dla osób niepełnosprawnych
3. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
4. Jednorazową Zapomogę (2 razy w roku akademickim)
Stypendia wymienione w punktach 1-4 przyznawane są w Dziale Pomocy Materialnej dla
Studentów [http://www.dpm.uksw.edu.pl/]
Studenci przyjęci na zasadach obywateli polskich mogą starać się o:


Stypendium socjalne



Stypendium specjalne – dla osób niepełnosprawnych



Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów



Jednorazową zapomogę (2 razy w roku akademickim)

Studenci przyjęci na zasadach cudzoziemców z odpłatnością
Nie mogą starać się o żadne stypendia z Uczelni.

Oprócz wymienionych powyżej stypendiów, Studenci mogą starać się o stypendium z
Programu stypendialnego dla Polonii.
O stypendium RP mogą starać się studenci - cudzoziemcy polskiego pochodzenia.

Każdego roku Studenci-cudzoziemcy mogą starać się p stypendia z różnych programów
stypendialnych.
Dostępne programy stypendialne w Polsce:


Stypendium programu im. Konstantego Kalinowskiego – tylko dla obywateli Białorusi



Stypendium programu im. Stefana Banacha – mogą się ubiegać studenci/doktoranci
nie posiadający pochodzenia polskiego



Stypendium programu im. Ignacego Łukasiewicza – tylko studia doktoranckie

Sprawami związanymi z Programem Stypendialnym dla Polonii, Stypendium programu im.
Banacha oraz im. Łukasiewicza zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
http://nawa.gov.pl/
Sprawami związanymi z Programem im. Kalinowskiego zajmuje się Biuro Programu przy
Studium Europy Wschodniej, UW http://studium.uw.edu.pl/program-im-kalinowskiego/

Ubezpieczenia zdrowotne
Każdy Student – cudzoziemiec przebywający na terenie Polski zobowiązany jest posiadać
ważne ubezpieczenie zdrowotne na czas jego pobytu w Polsce.
Ubezpieczenie może mieć formę:




Karty EKUZ
Polisy ubezpieczeniowej – na dany rok akademicki
Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) o dobrowolnym ubezpieczeniu

Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej,
posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez Uczelnię pod warunkiem
dostarczenia odpowiednich dokumentów:




zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub ksero Karty Polaka;
zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu
zdrowotnym,
 druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZZA, [podpiąć formularz]
 obowiązkowe oświadczenie studenta [podpiąć formularz]
 numer PESEL (jeżeli jest nadany i xero dokumentu)
Ubezpieczeniami na uczelni zajmuje się Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
http://www.dpm.uksw.edu.pl/

Opieka zdrowotna
Studenci UKSW mogą korzystać z opieki akademickiej służby zdrowia, która zapewnia
zarówno przeprowadzenie okresowych badań kontrolnych jak i stałą opiekę medyczną.
Poniżej zamieszczona jest lista adresów przychodni akademickich, do których mogą zgłaszać
się studenci UKSW:
•
ul. Grójecka 132
•
ul. Chmielna 14
•
Józefa Ciszewskiego 15 (Centrum KEN)
Rejestracja ogólna: 801 462 988

