
Zał. nr 3 

 

Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia 

(narodowości polskiej) podejmujących kształcenie w Polsce 
 

 

 
cz. I.  FORMY I POZIOMY KSZTAŁCENIA W POLSCE 
 

1. Studia pierwszego stopnia - licencjackie trwają od 6 do 8 semestrów, inżynierskie 7 

lub 8 semestrów i kończą się uzyskaniem odpowiednio dyplomu licencjata 

lub inżyniera. 

2. Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) - trwają 3 lub 4 semestry 

i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra przez osoby, które uprzednio ukończyły 

studia pierwszego stopnia. 

3. Jednolite studia magisterskie - w większości uczelni trwają 5 lat. Wyjątek stanowią 

studia w uczelniach medycznych: 

 kierunek lekarski - 6 lat + 13 miesięcy obowiązkowego stażu medycznego, 

 stomatologia i farmacja - 5 lat + 12 miesięczny obowiązkowy staż. 

4. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - trwające maksymalnie 4 lata. 

5. Studia podyplomowe - inne formy kształcenia przeznaczone dla osób legitymujących 

się ukończeniem studiów wyższych. Z reguły studia podyplomowe są płatne. 

 

 

cz. II.  WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ROZPOCZĄĆ KSZTAŁCENIE 

 W POLSCE 

 

Osoby zakwalifikowane na kształcenie w Polsce, aby rozpocząć studia lub inne formy 

kształcenia muszą: 

 

1. Zalegalizować pobyt w Polsce na czas oznaczony. Informacji na ten temat udzielają 

i pomagają załatwić formalności odpowiednie komórki organizacyjne w uczelniach.  

2. Przedstawić w uczelni zalegalizowany w kraju wydania oryginał: 

 świadectwa ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniające do podjęcia 

studiów wyższych w kraju wydania - dotyczy osób podejmujących studia wyższe,  

 dyplomu ukończenia studiów wyższych (dla pozostałych form wymienionych 

w cz. I). 

3. Przedstawić aktualne świadectwo zdrowia zaświadczające o tym, że dana osoba może 

podjąć kształcenie w Polsce. 

4. Przedstawić potwierdzoną przez polską placówkę dyplomatyczno - konsularną zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd do Polski w celu podjęcia studiów 

wyższych – dotyczy osób niepełnoletnich. 

5. Podpisać oświadczenie stanowiące zał. nr 7. 

Osoby, które rozpoczynają kształcenie w Polsce powinny posiadać wykupioną 

na okres pobytu w Polsce polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia 

w Polsce. 

Osoby pochodzące z państw Unii Europejskiej, o ile podlegają ubezpieczeniu 

w swoim kraju muszą posiadać druk Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
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Osoby, które nie mają dokumentów wymienionych powyżej mogą ubezpieczyć się 

dobrowolnie poprzez zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Składkę ubezpieczenia dobrowolnego za osoby o udokumentowanym polskim pochodzeniu 

(opinia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej) - studentów lub uczestników 

studiów doktoranckich - opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna,  

w której odbywają kształcenie. 

Osoby, które nie spełnią wymienianych powyżej warunków, a zwłaszcza warunków 

przedstawionych w pkt 1 i 2, muszą liczyć się z konsekwencjami niedopuszczenia 

do kształcenia i cofnięcia stypendium w przypadku stypendystów. 

 

cz. III  POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą 

przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Cudzoziemców kształcących 

się w polskich szkołach wyższych obowiązuje przestrzeganie regulaminów 

obowiązujących w danej szkole wyższej. 

2. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym kształcenia cudzoziemców (w tym 

również narodowości polskiej) w Polsce jest ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (art. 43) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez 

cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych, ze zmianami. 

 Obydwa akty prawne do wglądu w szkołach wyższych. 

 

 


