
UCHWAŁA NR 459/XXVI/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

 

➢ w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego  

i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej na rok akademicki 

2020/2021 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), postanawia: 

 

§ 1 

Ustalić warunki i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w 

języku polskim w Politechnice Białostockiej na rok akademicki 2020/2021, w sposób określony w 

załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                   

 

         REKTOR 

 

                                                                                  prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr 459/XXVI/XV/2019 r. z dnia 27 czerwca 2019 r.  

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW  

NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM W POLITECHNICE 
BIAŁOSTOCKIEJ 

 

§ 1 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim na 
zasadach określonych w uchwale. 

2. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. 
3. Cudzoziemcy 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 Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów; 
5) decyzji administracyjnej rektora. 

4. Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi 
edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania  
i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA. 

5. Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji, o których mowa  
w ust. 3 pkt 3. 

6. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku obcym określa odrębna uchwała senatu. 
7. Zasady przyjmowania cudzoziemców na kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe i inne formy 

kształcenia określają odrębne przepisy. 
8. Rekrutacja na studia stacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż: 

1) ostatniego dnia czerwca, kończy się nie później niż 1 października na studia rozpoczynające się od semestru 
zimowego; 

2) ostatniego dnia lutego, kończy się nie później niż pierwszego dnia semestru letniego na studia rozpoczynające 
się od semestru letniego. 

9. Rekrutacja na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż: 
1)  ostatniego dnia sierpnia i może trwać do pierwszego zjazdu w semestrze na studia rozpoczynające się od 

semestru zimowego; 
2) ostatniego dnia lutego i może trwać do pierwszego zjazdu w semestrze na studia rozpoczynające się od semestru 

letniego. 
10. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala rektor. 

 

§ 2 

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy: 
1) posiadają: 

a) wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o 
wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie 
oświaty, 
lub 

b) 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), 
lub 

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

d) 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, 



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

przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 
2) wykażą wymagane w Politechnice Białostockiej predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających 

takich predyspozycji (np. w egzaminach wewnętrznych organizowanych przez Uczelnię). 
2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy: 

1) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich: 
a) wydany w Rzeczpospolitej Polskiej, 

lub 
b) wydany za granicą i uznany w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 ust. 1 i 2 lub art. 327 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 
2) wykażą wymagane w Politechnice Białostockiej predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających 

takich predyspozycji (np. egzaminy wewnętrzne organizowane przez Uczelnię). 
3. Od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim wymaga się znajomości języka 

polskiego. Znajomość języka polskiego uważa się za potwierdzoną, jeżeli cudzoziemcy: 
1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim  

w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,  
lub 

2) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości 
językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego,  
lub 

3) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na 
studia zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560), 
lub 

4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, 
lub 

5) uzyskają potwierdzenie Politechniki Białostockiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego 
pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 5, wystawia kierownik Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji, na 
podstawie zdanego egzaminu z języka polskiego. Egzamin  
z języka polskiego przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez rektora w terminach zgodnych 
z harmonogramem rekrutacji.  

 

§ 3 

1. Cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ubiegających się o 
przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim obowiązują przepisy określone w uchwale Senatu Politechniki 
Białostockiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia na dany rok akademicki. 

2. Cudzoziemcy, z wyłączeniem cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, w terminach zgodnych z harmonogramem 
rekrutacji ustalonym przez rektora w odrębnym zarządzeniu: 
1) składają komplet dokumentów, o którym mowa w § 4 do Centrum Rekrutacji  

i Wspierania Edukacji; 
2) przystępują do egzaminu z języka polskiego, jeżeli nie posiadają dokumentu,  

o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1 – 4; 
3) przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego predyspozycje do studiowania na danym kierunku studiów – 

jeżeli taki egzamin jest wymagany. 
3. Kandydat, który przystąpił do egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3, i ich nie zdał, nie zostaje przyjęty na 

studia. 
4. Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przekazuje komplet dokumentów kandydata, z zastrzeżeniem ust. 3,  

dziekanowi właściwego wydziału.  
5. Dziekan wydziału, uwzględniając wyniki egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2  

i 3, wnioskuje do rektora o przyjęcie lub nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek studiów. Wzór wniosku określa 



zarządzenie rektora. Wniosek, wraz z kompletem dokumentów dziekan przekazuje do Centrum Rekrutacji i Wspierania 
Edukacji. 

6. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem dziekana i projektem decyzji Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji 
przedkłada rektorowi. 

7. Decyzję administracyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje rektor. 
 

§ 4 

1. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata na studia stanowi: 
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową; 
2) podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) wraz z wersją elektroniczną zdjęcia spełniającego 

wymogi zdjęć do paszportu (zdjęcie na płycie CD) – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada; 
3) oświadczenie; 
4) dokument, o którym mowa w § 2 ust. 1 albo 2, potwierdzający uzyskane wykształcenie; 
5) dokument, o którym mowa w § 2 ust. 3, potwierdzający znajomość języka polskiego;  
6) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji; 
7) dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB; 
8) oświadczenie w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej; 
9) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest 

wymagane; skierowanie na badania lekarskie wystawia dziekan lub osoba upoważniona, w ramach udzielonego 
mu pełnomocnictwa; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we 
właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych; 

10) zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią. 
2. Kandydat składający komplet dokumentów ma obowiązek przedstawić paszport lub inny dokument tożsamości w celu 

potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej. 
3. Dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie wydane za granicą muszą być: 

1) zalegalizowane lub opatrzone apostille; 
2) uznane w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; 

uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub 
odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; 

3) uznane w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne 
z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów 
prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

4. W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie Politechnika 
Białostocka może zwrócić się o opinię do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, NAWA, kuratorium oświaty, Enic-Naric lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, której 
kompetencje terytorialne dotyczą państwa wydania dokumentu potwierdzającego wyksztalcenie. 

5. W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, na podstawie których kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, 
Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających uzyskane 
wykształcenie. 

6. Dokumenty składane przez kandydata na studia, wydane w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone na 
język polski przez: 
1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, 

lub 
2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
lub 

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument, 
lub 

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na 
terytorium którego wydano dokument. 

7. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, 8 i 10 określa zarządzenie rektora. 
 

§ 5 



1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych  
z harmonogramem rekrutacji na numer rachunku wskazany na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. 
Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem 
kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia. 

2. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów,  
na który ubiega się o przyjęcie. 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku 
wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. 

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi 
jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. 

5. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, warunki i tryb zwalniania z tej opłaty oraz warunki ubiegania się o 
zwrot tej opłaty określają odrębne przepisy. 

 

§ 6 

1. Cudzoziemcy przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone  
w języku polskim wnoszą opłaty za studia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wysokość opłat za studia ustalana jest w odrębnych przepisach. 
3. Za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się opłat  

od cudzoziemców: 
1) obywateli 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 (za członków rodzin 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); 

2) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
3) którym 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) którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo 
ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) posiadaczy 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) posiadaczy Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 
7) będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
8) którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,  

o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia  
2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem 
z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub 
posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

§ 7 

W sprawach nieujętych w warunkach i trybie rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w 
języku polskim w Politechnice Białostockiej na rok akademicki 2020/2021,decyzje podejmuje rektor. 

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/16854899?unitId=art(11(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(151)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(151(b))ust(1)&cm=DOCUMENT

