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Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD CUDZOZIEMCÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W SGH  

NA ZASADACH INNYCH NI ś DOTYCZĄCE OBYWATELI POLSKICH 

 

1. Przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia wymaga złoŜenia 

następujących dokumentów: 

1) wydrukowany z Systemu Rejestracji Cudzoziemców i podpisany przez 

kandydata internetowy formularz, stanowiący podanie o przyjęcie na studia; 

2) kserokopia paszportu albo innego urzędowego dokumentu toŜsamości 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) kserokopia wizy, albo karty pobytu, albo innego dokumentu uprawniającego 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej 

Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza 

przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

RP albo poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na 

studia, Ŝe przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia; 

5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 

studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego 

wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo 

poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 
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6) jedna aktualna fotografia, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarze 35 x 45 mm);  

2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim 

składają jeden z dokumentów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia 

(nie dotyczy osób skierowanych na studia w trybie § 14 pkt 1 zarządzenia oraz 

osób, które zadeklarowały w kwestionariuszu osobowym poddanie się testowi 

kwalifikacyjnemu ze znajomości języka polskiego lub posiadają polskie 

świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyŜszych prowadzonych 

w języku polskim). Natomiast ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w 

języku angielskim składają jeden z dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 

do niniejszego zarządzenia. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, 

mogą być złoŜone w postaci kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez SGH albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej.   

3. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1−3 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z 

późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. W przypadku cudzoziemców, którzy mają podjąć studia na podstawie 

skierowania instytucji określonych w § 14 pkt 1 zarządzenia, oprócz dokumentów 

określonych w ust. 1−4 niniejszego załącznika, wymagane jest złoŜenie: 

1) skierowania jednostki, w której cudzoziemiec odbył kurs przygotowawczy z 

języka polskiego (sporządzonego zgodnie ze wzorem ustalonym przez 

BUWiWM) wraz z kserokopią pisma BUWiWM do tej jednostki 

zaświadczającego o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia w Polsce, albo  

2) bezpośredniego skierowania BUWiWM adresowanego do SGH. 

6. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, oprócz 

dokumentów wymienionych w ust. 1−5 niniejszego załącznika, składają: 

1) zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo (oryginał lub 
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jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub 

jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany za granicą, 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach kaŜdego 

typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca 

świadectwo, uznane za równowaŜne odpowiedniemu polskiemu świadectwu 

dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw 

szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na 

podstawie umowy międzynarodowej, za równowaŜny odpowiedniemu 

polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich 

studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu 

International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate), albo 

polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez 

wystawcę świadectwa dojrzałości); 

2) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego 

wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo 

poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został 

wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International 

Baccalaureate); 

3) zaświadczenie stwierdzające równowaŜność zagranicznego świadectwa z 

odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami 

w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych 

uzyskanych za granicą (powyŜsze zaświadczenie moŜna złoŜyć w terminie 

nie dłuŜszym niŜ do końca pierwszego semestru studiów). 

7. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, oprócz 

dokumentów wymienionych w ust. 1−6 niniejszego załącznika, składają: 

1) zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał) lub inny 

dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego 

stopnia w państwie, w którym został wydany, albo odpis dyplomu studiów 

wyŜszych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała ten dyplom, albo 

kserokopię oryginału tego dyplomu poświadczoną przez SGH albo 

zaświadczenie o zdanym egzaminie licencjackim; odpis dyplomu lub 

poświadczoną przez SGH kserokopię oryginału tego dyplomu naleŜy 

dostarczyć w terminie do końca października; 
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2) tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza 

przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w 

państwie, w którym został wydany dyplom. 

 

W sytuacjach nadzwyczajnych i w przypadku agentów rekrutacyjnych, którzy mają 

podpisaną z SGH umowę o współpracy dopuszcza się dostarczenie wyŜej 

wymienionych dokumentów kandydatów w formie skanów pod warunkiem 

dostarczenia oryginałów do dnia rozpoczęcia studiów. 

Indywidualni kandydaci są zobowiązani do wystąpienie do Rektora o wyraŜenie 

zgody na przyjęcie ich dokumentów w formie skanów. 

 


