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Załącznik nr 5 do Uchwały 

Rekrutacyjnej                                                                                                                                                       

Senatu ASP w Katowicach  

Nr 14 /2017             

                                                                                                                                          

z dnia 30. maja 2017 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOPUSZCZANIA CUDZOZIEMCÓW DO 

ODBYWANIA STUDIÓW W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH W 

ROKU AKADEMICKIM 2018/2019. 

 

 

1.Egzamin wstępny określony dla kierunku, specjalności, poziomu kształcenia i formy 

studiów obowiązuje wszystkich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok  

jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia 

w roku akademickim 2018/2019. Warunki, tryb rekrutacji wraz z terminami oraz zakres 

egzaminu wstępnego ustalił  Senat ASP w Katowicach w uchwale rekrutacyjnej 

oraz w stanowiących jej integralna część załącznikach od 1 – 4.  

2. Cudzoziemcy są przyjmowani na pierwszy rok studiów – w ramach wolnych miejsc 

ustalonych dla kierunku, specjalności, poziomu oraz formy studiów na podstawie wyniku 

egzaminu wstępnego. 

3. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki 

finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i 

odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że tym 

osobom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych i zapomóg, chyba, że są przyjmowani na podstawie umów 

międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach lub są przyjmowani na 

podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego lub Rektora ASP.  

4. Posiadacze ważnej Karty Polaka  mogą podejmować studia wyższe na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich. 

5. Stypendyści Rządu RP, którzy uzyskali pozytywny wynik  w trybie egzaminu wstępnego 

otrzymują zaświadczenie ASP  na podstawie którego Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego potwierdza decyzje o przyznaniu stypendium i przekazuje środki wypłacane 

studentowi w uczelni. 

6.  Obywatele innych państw niż wymienione w ust.3 , którzy zdali  obowiązujący 

kandydatów na studia egzamin wstępny studiują na zasadach odpłatności . 

7. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w pkt 1, jeśli: 

a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie 

kształcenia, 

c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres  kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po 

rozpoczęciu kształcenia. 
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8. Dokumenty dotyczące wykształcenia wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na pierwszy 

rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia winny być 

zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą (lub opatrzone apostille) przez uprawnioną do 

tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie ww. 

dokumentów na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę 

Ministerstwa Sprawiedliwości RP. 

9.Dokumenty dotyczące wykształcenia składane przy ubieganiu się o przyjęcie na pierwszy 

rok studiów drugiego stopnia tj. dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy 

uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi 

i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, 

a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji. Tryb postępowania nostryfikacyjnego 

określa rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów 

ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia 

ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. 

10. Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim, jednakże 

językiem wykładowym jest język polski. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia 

jeżeli: 

▪ ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim  w jednostkach 

wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( cudzoziemiec, który nie zna 

języka polskiego, po otrzymaniu decyzji KRK o przyjęciu na studia i wpisie na pierwszy rok 

studiów, może ubiegać się o roczny urlop. Dziekan odpowiedniego wydziału przyznaje  urlop 

dziekański na rok akademicki w związku z podjęciem przez studenta nauki na kursie języka 

polskiego. Student podejmując studia w ASP w Katowicach przedstawia świadectwo 

ukończenia takiego kursu. Wykaz jednostek wyznaczonych przez MNiSW jest dostępny na 

stronie www.buwim.edu.pl 

bądź: 

▪posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 

bądź: 

▪ posiadają zaświadczenie ze związku Polaków lub stowarzyszenia kultury polskiej, z 

konsulatu generalnego RP w kraju zamieszkania, potwierdzające znajomość języka polskiego 

lub legitymują się świadectwem maturalnym w polskiej szkole średniej. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych Kierunku mogą uznać za wystarczającą znajomość 

języka polskiego przez kandydata do podjęcia studiów kierunkowych. 

11. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3,4 , studiujący na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich nie wnoszą opłaty za studia stacjonarne. Opłaty inne, które ich dotyczą 

wynikają z przepisów prawa. 

12. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3,4, podejmujący studia niestacjonarne wnosi do 

końca okresu kształcenia opłaty obowiązujące obywateli polskich, ustalone zarządzeniem 

Rektora. 

13. W przypadku podjęcia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na zasadach 

odpłatności cudzoziemiec wnosi opłatę w wysokości i terminie określonym w zarządzeniu 

Rektora ASP w Katowicach oraz finansowych warunków ich studiów w Polsce. Student 

urlopowany celem podjęcia nauki języka polskiego nie wnosi opłaty za okres urlopu. 

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku maja zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10.2006 r. w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych( t. j. Dz. U. z 2016, poz.1501)  

 

                                                                                                                                     

                                                                                      

https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2016/Rozporz%C4%85dzenie%20MNiSW%20w%20sprawie%20nostryfikacji%20dyplom%C3%B3w%20uko%C5%84czenia%20studi%C3%B3w%20wy%C5%BCszych%20uzyskanych%20za%20granic%C4%85.pdf
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2016/Rozporz%C4%85dzenie%20MNiSW%20w%20sprawie%20nostryfikacji%20dyplom%C3%B3w%20uko%C5%84czenia%20studi%C3%B3w%20wy%C5%BCszych%20uzyskanych%20za%20granic%C4%85.pdf
https://www.asp.krakow.pl/images/stories/dla_kandydatow/2016/Rozporz%C4%85dzenie%20MNiSW%20w%20sprawie%20nostryfikacji%20dyplom%C3%B3w%20uko%C5%84czenia%20studi%C3%B3w%20wy%C5%BCszych%20uzyskanych%20za%20granic%C4%85.pdf
http://www.buwim.edu.pl/
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                                                                                                                        Rektor 

                                                                                                           (-) prof. dr hab. A. Cygan 


