UCHWAŁA NR AR001-5-III/2017
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi
(cudzoziemców)
Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842, ze zm.) oraz wydanego na podstawie
art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (teks jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501, ze zm.), uchwala
się, co następuje.
§ 1.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej
Akademią lub AWF Katowice, przyjmuje na studia osoby niebędące obywatelami polskimi,
zwane dalej cudzoziemcami, na kierunki, stopnie i formy studiów oraz w terminach określonych
na dany rok akademicki uchwałą senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów, uchwaloną na podstawie art.
169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 2.
AWF Katowice przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w AWF Katowice, jeżeli spełnią jeden
z poniższych warunków:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego;
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
3) uzyskają potwierdzenie AWF Katowice, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
§ 3.
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia
magisterskie na podstawie decyzji rektora AWF Katowice, z pominięciem zasad rekrutacji
obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się jednym z niżej wymienionych
dokumentów:
1) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem
dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty;
2) świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez szkołę lub instytucję edukacyjną
działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa
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członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniającym do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 1
ustawy o systemie oświaty;
3) dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o systemie oświaty;
4) dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z
Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia
21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy
o systemie oświaty;
5) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję
edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach przewidzianych w umowach
międzynarodowych, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
6) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję
edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli
umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy
o systemie oświaty;
7) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja
wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw –
za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
8) decyzją administracyjną właściwego kuratora oświaty, wydaną na podstawie art. 93a
ustawy o systemie oświaty, potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe, jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa
lub innego dokumentu albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu
napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która spełnia jeden z poniższych
warunków:
a) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub która posiada zezwolenie
na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2103 r. o cudzoziemcach
(tekst. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1990, ze zm.);
b) została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub
innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka.
2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia
magisterskie na podstawie decyzji rektora AWF Katowice, z pominięciem zasad rekrutacji
obowiązujących obywateli polskich jeżeli dodatkowo wykażą wymagane szczególne
predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji,
np. wykażą się wymaganą sprawnością fizyczną, jeżeli jest to zgodne z uchwałą senatu,
o której mowa w § 1.
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§ 4.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia drugiego stopnia, na podstawie decyzji rektora
AWF Katowice, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli
spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce;
2) posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą;
3) posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
w państwie, w którym został wydany, zwolniony z postępowania nostryfikacyjnego na
podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji dyplomów i zostali zwolnieni
z postępowania nostryfikacyjnego na podstawie tych przepisów;
4) posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
w państwie, w którym został wydany uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego
stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 5.
1. Cudzoziemców – kandydatów na studia w AWF Katowice – obowiązuje Internetowa
Rejestracja Kandydatów (IRK). Rejestracja następuje poprzez:
1) założenie indywidualnego konta w systemie IRK;
2) zalogowanie się do założonego konta;
3) zadeklarowanie przez kandydata w systemie IRK brak przeciwwskazań zdrowotnych do
studiów na danym kierunku;
4) uzupełnienie i sprawdzenie poprawności wpisanych przez siebie danych osobowych;
5) wydrukowanie z systemu IRK skierowania na badania lekarskie, w przypadku
kierunków, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
6) wygenerowanie w systemie IRK indywidualnego numeru konta bankowego w celu
dokonania opłaty rekrutacyjnej.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:
1) prawidłowo dokonana rejestracja – cudzoziemiec odpowiada za informacje i dane
osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK;
2) wykonanie badań lekarskich na podstawie skierowania, o którym mowa w ust.1 pkt 5,
w przypadku kierunków, na których występuje narażenie na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
3) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w wysokości
ustalonej przez rektora.
3. Cudzoziemcy – obywatele państw, dla których do wjazdu i pobytu na terytorium Polski
wymagana jest wiza, zwracają się do AWF Katowice o przesłanie zaproszenia do udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia cudzoziemcy składają następujące dokumenty:
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1) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer
PESEL (jeżeli został nadany), a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu
tożsamości, adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz adres e-mail; ankieta
stanowi wydruk z systemu IRK;
2) kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – poświadczoną
przez Akademię kopię jednego z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1;
w przypadku świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą należy dołączyć
również ich tłumaczenie przysięgłe na język polski;
3) kandydaci na studia drugiego stopnia – poświadczoną przez Akademię kopię jednego z
dokumentów, o których mowa w § 4; w przypadku dyplomów lub innych dokumentów
uzyskanych za granicą należy dołączyć również ich tłumaczenie przysięgłe na język
polski, łącznie z tłumaczeniem apostille lub informacji dotyczących legalizacji;
4) poświadczoną przez Akademię kopię jednego z dokumentów potwierdzających
znajomość języka polskiego:
a) zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 2 pkt 1;
b) certyfikatu, o którym mowa w § 2 pkt 2;
c) dokumentu wydanego przez AWF Katowice potwierdzającego znajomość języka
polskiego zgodnie z § 2 pkt 3;
5) poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
na studia;
6) aktualną fotografię kandydata, o wymiarach 35x45 mm oraz fotografię w formie
elektronicznej, którą kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK;
7) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
obranym kierunku i formie kształcenia; w przypadku zaświadczenia uzyskanego za
granicą należy dołączyć również jego tłumaczenie przysięgłe na język polski
8) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza
upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stosownie do przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 ze
zm.), w przypadku kierunków, na których występuje narażenie na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
9) poświadczoną przez Akademię kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce;
b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
c) potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub
deklarację cudzoziemca o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
10) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
5. Tłumaczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2,3 i 7, powinny być sporządzone
przez:
1) tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych;
2) tłumacza zarejestrowanego jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
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(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie
członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub
w którego systemie edukacji wydano świadectwo albo dyplom;
4) akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę
konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
świadectwo albo dyplom.
6. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów cudzoziemcy – kandydaci na studia – odbierają
decyzję rektora w sprawie przyjęcia na studia i podpisują umowę z AWF Katowice
o warunkach odpłatności, której wzór określa aktualna uchwała senatu w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania
i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.
§ 6.
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w AWF Katowice z pominięciem zasad
rekrutacji obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach obowiązujących obywateli
polskich, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
1) posiadają ważną Kartę Polaka;
2) posiadają aktualne zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (karta stałego pobytu);
3) posiadają aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; korzystają
z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; są pracownikiem
migrującym i posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
są członkiem rodziny takiej osoby, jeżeli mieszka ona na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) posiadają wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13
i 14 ustawy z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1990,
ze zm.);
6) korzystają z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; są
obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiej
osoby i posiadają prawo stałego pobytu;
7) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin,
posiadającymi środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas
studiów. Uwaga: osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego,
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego,
stypendium na wyżywienie, nie mogą też otrzymać zapomóg.
2. Cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, którzy zdecydują się przystąpić do postepowania
rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich, obowiązuje postępowanie
rekrutacyjne zgodnie zuchwałą o której mowa w § 1, z zastrzeżeniem, iż składają oni
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dokumenty uzupełnione zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 5 ust 4 oraz zobligowani
są do spełnienia warunków, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
§ 7.
Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą podejmować studia tylko i wyłącznie
na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezależnie od posiadanych obywatelstw
innych państw.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 30 osób Obecne 24 osoby. Głosowały 24 osoby.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę ws. podejmowania studiów przez osoby niebędące
obywatelami polskimi (cudzoziemców).

Rektor
prof. dr hab. Adam Zając
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