INFORMACJA O POSIADANYCH DOKUMENTACH – CUDZOZIEMCY
Imię i nazwisko – tak, jak w paszporcie:
Adres e-mail z którego korzystasz: (WPISZ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Numer telefonu: (taki, którego będziesz używał lub nr polski)
Login i numer PESEL z systemu IRK:
Kierunek:
Studia:

o

I stopnia

o

jednolite magisterskie

o

II stopnia

Tłumaczenie
przysięgłe

Podanie
– ankieta osobowa ze zdjęciem (wydruk z systemu IRK)
W PRZYPADKU STUDIÓW I STOPNIA / JEDNOLITYCH MGR.
Świadectwo dojrzałości, ukończenia szkoły średniej lub inny
dokument uprawniający do podjęcia studiów w kraju wydania wraz z
załącznikiem z ocenami. Dokument wydany poza Polską musi być
zalegalizowany lub posiadać pieczęć apostille
W PRZYPADKU STUDIÓW I STOPNIA / JEDNOLITYCH MGR.
Potwierdzenie, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania – jeśli
jesteś z kraju nienależącego do UE, OECD lub takiego, z którym
Polska nie zawarła odpowiednich umów o uznawaniu wykształcenia
W PRZYPADKU STUDIÓW II STOPNIA
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich wraz z suplementem z ocenami.
Dyplom wydany poza Polską musi być zalegalizowany lub posiadać
pieczęć apostille
W PRZYPADKU STUDIÓW II STOPNIA
Zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych –
jeśli średnia stanowi kryterium kwalifikacji na kierunek

Kopia

Dokument

Oryginał

Część I – dokumenty ogólne

ND.

ND.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Uwagi

ND.

1 fotografia w formie papierowej podpisana z tyłu imieniem i
nazwiskiem
Zaświadczenie lekarskie z informacją o braku przeciwwskazań do
podjęcia studiów na wybranym kierunku – jeśli jest wymagane

ND.

ND.

ND.

ND.

Część II - dokument upoważniający do studiowania bez wnoszenia opłat
Dokument

Oryginał

Kopia

Uwagi

Posiadacz Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
Karta Polaka – napisz datę ważności
Decyzja Konsula RP
Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały
Karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały
Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
Karta pobytu, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Dokument

Oryginał

Kopia

Uwagi

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Dokument potwierdzający posiadania obywatelstwa kraju
wymienionego powyżej – np. paszport
Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Dokument potwierdzający status członka rodziny obywatela UE, KS
EFTA lub EOG, np. akt zawarcia związku małżeńskiego, świadectwo
urodzenia
Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
Cudzoziemiec, 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
Karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy
Decyzja Wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy z art.
159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z 12.12.2013 o
cudzoziemcach
Cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
Karta pobytu, status uchodźcy
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu
uchodźcy
Cudzoziemiec, który korzysta z ochrony uzupełniającej/czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Karta pobytu, ochrona uzupełniająca/czasowa
Decyzja Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o udzieleniu ochrony
Członek rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(małżonek, dziecko, rodzic)
Akt zawarcia związku małżeńskiego / świadectwo urodzenia dokument potwierdzający obywatelstwo RP członka rodziny
Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
Posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję
do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1
Absolwent rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim
w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu w SJiKP

o
o
o

Oświadczam, że jestem absolwentem studiów I stopnia na Uniwersytecie Śląskim podejmującym studia II stopnia na UŚ
Oświadczam, że jestem laureatem konkursu dla najlepszych kandydatów cudzoziemców
Oświadczam, że jestem laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego bądź laureatem konkursu
międzynarodowego lub ogólnopolskiego i składam odpowiedni dokument poświadczający ten fakt

miasto, data i podpis kandydata

data i podpis pracownika UŚ

