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                                                                                                                                                    Załącznik nr 6  

                                                                                                                                       do Uchwały nr 9/2021 

                                                                                                                              Senatu ASP w Katowicach  

                                                                                                                                            z dnia 22.03.2021 r. 

 

 

WARUNKI  I TRYB  REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW – 

CUDZOZIEMCÓW 

 

§1 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie: 

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

2) umów zawieranych z podmiotem zagranicznym 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 w 

drodze konkursu; 

6) decyzji Rektora. 

 

§2 

1. Cudzoziemcy kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami kwalifikacji 

określonymi w załącznikach nr 1-4 do uchwały. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają KRK.  

 

§3 

1. Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów ASP w Katowicach 

przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego składając w formie elektronicznej wniosek w 

Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).  

2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który: 

1) zarejestrował się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK; 

2) wniósł opłatę rekrutacyjną;  

3) posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym 

mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  

nauce – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, z tym, że świadectwo dojrzałości lub inny dokument winny być równorzędne 

lub uprawniające do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniające 

do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w 

państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu; 

4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – posiada dyplom 

ukończenia studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w 

tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe z uwzględnieniem zakresu 

uprawnień w państwie wydania dyplomu; 

5) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim – posiada 

dokument potwierdzający znajomość języka polskiego; 

6) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim posiada 

dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego; 

7) spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów  
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przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki określone w załącznikach nr 1-4 do 

uchwały; 

8) umiejętności językowe kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia 

na ASP w Katowicach mogą zostać zweryfikowane, w drodze egzaminu pisemnego, 

egzaminu ustnego albo rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Szczegółowe instrukcje przeprowadzenia egzaminów z wykorzystaniem metod i technik 

komunikacji na odległość ustali Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§4 

1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemcy otrzymują: 

1) zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia; 

2) decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.  

 

§5 

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na 

studiach w ASP w Katowicach zostaną określone w zarządzeniu Rektora z zastrzeżeniem art. 

324 ustawy z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§6 

W przypadkach nieujętych w niniejszym załączniku przepisy uchwały stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

                                                                                                                       Rektor 

                                                                                                   ( - ) prof. dr hab. G. Hańderek 

 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 


