
Lista potrzebnych dokumentów zależy od Wydziału 

CUDZOZIEMIEC PODEJMUJĄCY STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 

INFORMACJA O POSIADANYCH DOKUMENTACH 

Imię i nazwisko (zgodne z paszportem / dokumentem tożsamości):….…………………………………………………….................. 

Adres e-mail z którego korzystasz (DRUKOWANYMI LITERAMI):……………………………………………………………………………. 

Numer telefonu (aktualny): ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL z systemu IRK: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:……………………………………………………………………………………………………….......................... 

Studia: III stopnia 

Dokument Mam Nie mam 

POTWIERDZAM 
DOKUMENT  

- kolumna dla 
pracownika UŚ 

Uwagi 

Podanie – ankieta osobowa ze zdjęciem 
(wydruk z systemu IRK) 

    

Życiorys     

Paszport lub inny dokument tożsamości     

Kopia pierwszej strony paszportu lub innego 
dokumentu tożsamości 

    

Wiza lub inny dokument uprawniający do 
pobytu na terytorium Polski – wpisz datę 
ważności 

    

Kopia wizy  
lub innego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Polski 

 
 

   

Kserokopia pierwszej strony indeksu oraz 
strony indeksu zawierającej ocenę pracy 
magisterskiej oraz wynik egzaminu 
magisterskiego 

    

Dyplom ukończenia studiów wyższych 
magisterskich (z suplementem), uprawniający 
do podjęcia studiów doktoranckich w kraju 
wydania. Dokument wydany poza Polską musi 
być opatrzony pieczęcią apostille lub 
zalegalizowany 

    

Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze 
studiów 
(w przypadku ukończenia studiów 
dwustopniowych – średnia ocen uzyskanych na 
obu stopniach kształcenia) 

    

Opinia samodzielnego pracownika naukowego     

Pisemna zgoda samodzielnego pracownika 
Wydziału podejmującego się opieki naukowej 
nad doktorantem 

    



Dokument Mam Nie mam 

POTWIERDZAM 
DOKUMENT  

- kolumna dla 
pracownika UŚ 

Uwagi 

Informacje o osiągnięciach naukowych 
kandydata (udokumentowane publikacje 
naukowe lub popularnonaukowe z dyscypliny, 
w zakresie której kandydat aplikuje na studia 
doktoranckie, udział w konferencjach 
naukowych, warsztatach specjalistycznych, 
kołach naukowych) 

    

Informacje dotyczące planów naukowych 
kandydata 

    

Zaświadczenie lekarskie z informacją o braku 
przeciwwskazań do podjęcia studiów na 
wybranym kierunku  

    

Certyfikat potwierdzający znajomość języka 
obcego –  jeśli dotyczy (zależne od Wydziału) 

    

2 fotografie w formie papierowej 
    

Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby 
lub następstw nieszczęśliwych wypadków na 
okres kształcenia w Polsce,  
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  
lub potwierdzenie ubezpieczenia w 
Narodowym Funduszu Zdrowia  
– wpisz datę ważności 

    

Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek 
choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce, EKUZ 
lub potwierdzenia ubezpieczenia w NFZ 

    

Karta Polaka – jeśli dotyczy 
    

Kopia Karty Polaka – jeśli dotyczy 
    

UWAGA! Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są prawdziwe i zgodne ze stanem na dzień 

wypełnienia ankiety. 

 
 
 
 
 
 

Miejscowość, data  Podpis 
 


