
UCHWAŁA NR 460/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 obcym w Politechnice Białostockiej na rok 

akademicki 2020/2021 

 

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

ust. 2 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 obcym 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 460/XXVI/XV/2019 z dnia 27 czerwca 2019 

 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW 

NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 
W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 

 

§ 1 

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

2. Cudzoziemcem jest każdy, kto posiada obywatelstwo inne niż polskie. 
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. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim określa odrębna 
uchwała senatu. 

6. Zasady przyjmowania cudzoziemców na kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe i 
inne formy kształcenia określają odrębne przepisy. 

7. Rekrutacja na studia w języku obcym w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż: 
1) ostatniego dnia marca, kończy się nie później niż 15 sierpnia na studia rozpoczynające się od 

semestru zimowego; 
2) piętnastego dnia października, kończy się nie później niż dnia piętnastego stycznia. 

8. 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 pkt 2, 
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. egzaminy wewnętrzne organizowane 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 obcym wymaga się 
dodatkowo znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej B2, poprzez:  
1) osiągnięcie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez pracownika 

Biura ds. Współpracy Międzynarodowej osobiście lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 
lub 

2) legitymację stosownym certyfikatem językowym (wykaz uznawanych przez Politechnikę 
Białostocką certyfikatów językowych znajduje się w odrębnym zarządzeniu rektora) 
lub 

3) w innej formie określonej odrębnymi przepisami wewnętrznymi Politechniki Białostockiej. 
 

§ 4 

1. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na pełnopłatne studia prowadzone w języku obcym wysyłają 
drogą elektroniczną do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia wstępnej weryfikacji, których wykaz oraz wzory dokumentów znajdują się w 
zarządzeniu rektora. 

2. Dokumenty składa się zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 8. 
3. Kandydat dodatkowo:  

1) przedkłada stosowny certyfikat językowy; 
2) w przypadku braku certyfikatu językowego pracownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej 

przeprowadza osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej rozmowę 
kwalifikacyjną z kandydatem w języku obcym, w którym prowadzone są studia. Pozytywny wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej umożliwia kontynuowanie procesu rekrutacyjnego. 

4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, Biuro ds. Współpracy 
Międzynarodowej przedkłada dziekanowi wydziału lub koordynatorowi wydziałowemu ds. studiów 
zagranicznych powołanemu przez dziekana, zwanego dalej „koordynatorem”, listę kandydatów na 
studia pierwszego stopnia z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunkach, na których obowiązują 
egzaminy wstępne, przystępują do egzaminów sprawdzających ich predyspozycje do studiowania na 
tych kierunkach. Terminy egzaminów zostaną ustalone przez Uczelnię.  

6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, koordynator weryfikuje dokumenty 
potwierdzające kompetencje kandydata do podjęcia studiów.  

7. Dziekan wydziału, po uwzględnieniu procedury, o której mowa w ust. 1 – 6, wnioskuje  
o zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie kandydata/kandydatów na dany stopień i kierunek studiów. 
Wzór wniosku określa zarządzenie rektora. 



8. Zakwalifikowanie na studia jest podstawą do wystawienia pisemnego zaproszenia do podjęcia 
studiów. Skan dokumentu wysyłany jest drogą elektroniczną do kandydata lub podmiotu, 
posiadającego umowę z Uczelnią, zajmującego się rekrutacją cudzoziemców na studia prowadzone 
w języku obcym.  

9. Kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji określonej w zarządzeniu rektora oraz, w 
wypadkach tego wymagających, zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

10. Decyzję administracyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje rektor. 
11. Umowy międzynarodowe lub decyzje, będące podstawą podejmowania przez cudzoziemców studiów, 

mogą przewidywać dodatkowe wymagania (dodatkowe dokumenty lub obowiązki). 
12. 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 

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

2. Wysokość opłat za studia ustalana jest w odrębnych przepisach wewnętrznych Politechniki 
Białostockiej. 

3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz.1668, z późn. zm.), na podstawie: 
1) umowy między uczelniami albo umowy międzynarodowej; 
2) decyzji administracyjnej rektora Politechniki Białostockiej; 
3) decyzji ministra; 
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

 

§ 6 

1. Wydziały przesyłają do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej oferty kierunków prowadzonych w 
języku obcym w danym roku akademickim. Termin przesyłania ofert ujęty jest w harmonogramie, o 
którym mowa w § 1 ust. 8. 

2. Złożona przez wydział oferta kierunków prowadzonych w języku obcym na dany rok akademicki, 
obowiązuje nie krócej niż do końca roku akademickiego, na który została złożona. 

3. Osobie przyjętej na studia prowadzone w języku obcym dziekan jest zobowiązany zapewnić zajęcia 
dydaktyczne na kierunku, na który osoba ta została przyjęta. Kandydaci na studia prowadzone w 
języku obcym zgłaszają się indywidualnie, poprzez firmy rekrutacyjne lub za pośrednictwem uczelni 
macierzystych. 
 

§ 7 

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


