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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 42/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum z dnia 28 maja 2019 r. 

 

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na kierunku Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne  

w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020 

 

§ 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. Celem podjęcia w Akademii Ignatianum w Krakowie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna, cudzoziemcy muszą legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille 

odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym 

został wydany. Nie ma konieczności legalizowania jedynie dyplomu matury międzynarodowej 

(International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate). 

3. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 

2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille 

dołączanym do dokumentu. 

4. Jeżeli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje 

polska placówka konsularna w tym państwie. 

5. Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. 

Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula. 

 

§ 2 

1. O przyjęcie na studia wyższe w Uczelni mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przystąpią do 

postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Przyjęcie na studia następuje przez rekrutację.  

3. Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają:  

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
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4) 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);  

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa 

w pkt 4;  

6) 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;  

7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na 

podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

 

 

§ 3 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co 

najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

3) uzyskają potwierdzenie Akademii Ignatianum w Krakowie, że ich oraz stopień znajomości języka 

polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, lub  

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub 

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

2. Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim, powinni przedłożyć potwierdzenie znajomości 

języka polskiego. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są: 

1) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim 

w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w jednej ze szkół 

wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 

3) inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie 

studiów w języku polskim na poziomie minimum B1, 

4) świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej bądź dyplomy ukończenia studiów z polskim 

językiem wykładowym. 

 

3. Cudzoziemcy którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego muszą 

przystąpić do egzaminu znajomości języka polskiego przeprowadzanego przez Akademię Ignatianum. 
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§ 4 

 

1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 

2 ustawy, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. 

Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie: 

1) decyzji administracyjnej rektora,  

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

 

2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771); 

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 2018 

r. poz. 931), 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. 

3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-7 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym 

mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy. 

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 

z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 

r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650). 

5. Jeżeli cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia (np. 

studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą 

opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele polscy. 

  

§ 5 

1. Kandydaci cudzoziemcy podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co kandydaci z obywatelstwem 

polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały z zastrzeżeniem ust. 2-6. 

2. Rekrutacja cudzoziemca, na studia obejmuje: rejestrację kandydata w systemie e-rekrutacji, postępowanie 

kwalifikacyjne prowadzone przez Komisję, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na 

studia oraz wpis na listę studentów. Decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.  

3. Przed ogłoszeniem wyników, do ostatniego dnia rejestracji na studia, kandydat jest obowiązany do 

przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem systemu e-rekrutacji. Do postępowania 

https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(186)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(186)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16854899?unitId=art(11(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17294228?unitId=art(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci, którzy przesłali komplet wymaganych dokumentów, o 

których mowa w ust. 4. 

4. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców na studia wyższe podczas rejestracji 

w systemie e-rekrutacji: 

1) 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; 

2) dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłat o których mowa w art.324. ust. 1 pkt 1 – 7 

ustawy; 

3)  numer dokumentu tożsamości; 

4) dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone będą studia. 

5. Po ogłoszeniu wyników w systemie e-rekrutacji, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest do 

dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie, w terminie wyznaczonym poprzez Rektora, do Biura 

Rekrutacji wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest 

równoznaczne z rezygnacją ze studiów. 

6. Wykaz dokumentów niezbędnych podczas dokonywania wpisu na studia poza dokumentami 

wymienionymi w ust. 4:  

1) wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami 

w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

2) dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych 

oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich 

olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było 

brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu), 

3) aktualną kolorową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisana 

na odwrocie imieniem, nazwiskiem), 

4) dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopia zaświadczenia o rodzaju i 

stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 

5) dowód tożsamości do wglądu. 

 

 

 

 

 

 


