
ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA  
W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 

 
 

Zasady ogólne 
 

1. Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby 

posiadające jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub 

kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak 

obywatele polscy. 
 

2. Niniejszy załącznik określa warunki przyjęcia na studia wyższe I stopnia, jednolite 
magisterskie oraz studia II stopnia.  

3. Studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prowadzone są w języku 
polskim. 

 

Dokument poświadczający wykształcenie jako podstawa przyjęcia 
na studia 
 

4. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być przyjęta osoba, 
która po-siada (zgodnie z art. 69, ust 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 
dnia 20 lipca 2018 r.): 

 
a. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach 

o systemie oświaty; 
 

b. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

 
c. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszcze-

gólnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
 
d. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560); 
 
e. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o 

której mowa w pkt 4; 
 
f. 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; 
 

g. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

 
5. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom 

ukończenia stu-diów (zgodnie z art. 69, ust. 3. Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.). Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów 

za granicą daje prawo do kontunuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w 

państwie, w którego systemie szkolnictwa wyż-szego działa uczenia, która go wydała, 

uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na studiach 

drugiego stopnia (zgodnie z art. 326, ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 

dnia 20 lipca 2018 r.).  
6. Szczegółowa lista wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zapisana została w 

dokumencie  
 

– wymagane dokumenty w procesie rekrutacji cudzoziemców oraz obywateli 

polskich z dokumentami zagranicznymi potwierdzającymi wykształcenie na 

studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 



Uznawanie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
 

7. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie (zgodnie z art. 323, 
ust. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.):  

a. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 
 
b. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach;  
c. decyzji ministra;  
d. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 
 
e. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 

zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu; 
 
f. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu 

badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.  
8. Uznawanie świadectw i dyplomów z mocy prawa 

 
a. Świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

działającą w systemie edukacji oraz dyplomy wydane przez uprawnioną uczelnię 

działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, OECD, 
 
EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach lub uprawniające do 

kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa 

uczelnia, która go wydała;  
Dotyczy: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, 

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, 
Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Malta, 

 
Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; 
 
b. Świadectwa i dyplomy objęte umowami międzynarodowymi - wykaz umów 

między-narodowych https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-

wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe; 
 
c. Dyplomy IB wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w 

Genewie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; 
 
d. Dyplomy EB wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie 

Szkół Europejskich, sporządzaną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 

2005 r. nr 3, poz. 10) uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; 
 
e. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów – dyplom musi uprawniać do kontynuacji kształcenia w państwie, 

w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;  
Uznanie dyplomów z mocy praca nie ma miejsca w przypadku, gdy:  

 Brak akredytacji uczelni lub programu studiów;  
 Uczelnia nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego 

państwa; 
 

 Program studiów lub jego część był realizowany niezgodnie z 
przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie;  

9. Uznawanie świadectw i dyplomów na drodze decyzji administracyjnej 
 

a. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty 

wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na 

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe


którego terytorium lub w którego systemie działają, mogą być uznane w drodze 

decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej 

wykształcenie – decyzję administracyjną wydaje Kurator Oświaty; 
 
b. W przypadku braku możliwości uznania dyplomu z mocy prawa odbywa się to na dro-

dze postępowania nostryfikacyjnego.  
Szczegółowe wytyczne w zakresie uznawania świadectw zawarte są w Ustawie o 
systemie oświaty, Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, odpowiednich 
rozporządzeń Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
przedmiotowym zakresie. 

 

Odpłatność za studia i pomoc stypendialna 
 

10. Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne (zgodnie z art. 79, ust. 1. 
Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) związane z:  

a. kształceniem na studiach niestacjonarnych; 
 

b. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalają-
cych wyników w nauce;  

c. kształceniem na studiach w języku obcym;  
d. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;  
e. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. 

 
11. Uczelnia ustala opłatności za studia przed rozpoczęciem rekrutacji (zgodnie z art. 80, 

ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.). 
 

12. Za kształcenie na studiach stacjonarnych (zgodnie z art. 324, ust. 2. Ustawy Prawo o 
Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) nie pobiera się opłat od:  

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 2017 r. poz. 2206 i 

2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771); 
 
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 2018 r. poz. 931), 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. 
 

13. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt 12 b-g nie może ubiegać się o stypendium 
socjalne ani o kredyt studencki. 


