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Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w UP w Lublinie powinni zgłosić się do 
sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wskazanym w harmonogramie 
rekrutacji na dany rok akademicki, w celu złożenia wymaganych dokumentów. 
Cudzoziemców obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów. 
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum (Agro II). 
e-mail:rekrutacja@up.lublin.pl                tel. (+48 81) 445-68-85 

 
Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego 
kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na 
studia.  

2. Podanie do prorektora ds. studenckich i dydaktyki o przyjęcie na studia i ustalenie 
opłaty za studia (dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na 
zasadach odpłatności; do podania należy dołączyć dokumenty o dochodach 
rodziców, jeżeli kandydaci ubiegają się o obniżenie opłaty). 

3. Kandydaci posiadający pochodzenie polskie powinni złożyć dokument poświadczający 
takie pochodzenie. 

4. Kserokopia ważnej Karty Polaka, jeżeli taki dokument kandydat posiada (oryginał do 
wglądu). 

5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego za 
granicą/dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) oraz kserokopię świadectwa lub 
dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub 
apostille. Legalizacji dokumentu dokonuje konsul RP urzędujący w państwie, w 
którym dokument został wydany. W przypadku, gdy dokument (świadectwo/dyplom) 
został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego 
stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji 
zagranicznych dokumentów urzędowych, legalizacji dokonuje się w formie apostille 
umieszczonej na dokumencie lub dołączonej do niego.  
 

6. Potwierdzenie stopnia znajomości języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów 
prowadzonych w języku polskim: 

 certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

 ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w 
jednostkach wyznaczonych przez MNISW; 

 uczelnia może potwierdzić, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka 
polskiego pozwalają na podjęcie przez cudzoziemca studiów w języku polskim; 

 świadectwo potwierdzające ukończenie za granicą szkoły, w której prowadzono 
zajęcia w języku polskim. 
 

7. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w 
Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Uczelnia 
opłaca składki za osoby posiadające udokumentowane pochodzenie polskie w 
rozumieniu przepisów o repatriacji. 
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8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na 
wybranym kierunku. 

 
9. Poświadczona kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem). 

 
10. Dwie fotografie (wym. 35 mm x 45 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju 

wizytowym, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych. 

11. Zdjęcie w postaci elektronicznej do legitymacji studenckiej ELS: rozmiary 300x375 
pikseli, dozwolony format zdjęcia to JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 
megabajt. Kandydat zakwalifikowany na studia powinien wczytać zdjęcie do ELS na 
swoim koncie rejestracyjnym oraz wydrukować wniosek o wydanie elektronicznej 
legitymacji. 

12. Pokwitowanie opłaty wniesionej za postępowanie kwalifikacyjne. Pokwitowanie 
opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną (opłata na indywidualne konto 
przydzielone w czasie rekrutacji, kwota: indeks 4 zł + 17 zł za legitymację. 

13. Deklaracja wyboru języka i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK 
(wydruk z systemu). 

14. Umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej 
określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. 

15. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach 
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk oświadczenia z systemu dla 
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich). 

 
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne należy przetłumaczyć na język polski. 
Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula 
polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.  

 

Uznanie świadectwa zagranicznego: 
 

1. z mocy prawa (art. 93 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 20004 r. nr 256, poz. 2572, z póżn. zm). Dokumenty te należy składać 
bezpośrednio w uczelni. Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z 
mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie 
na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie uzyskał dane świadectwo.  

 
A. Świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego OECD, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia 
wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane przez szkołę lub 
instytucję uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie 
edukacji szkoła lub instytucja działa. Dotyczy to świadectw uzyskanych w 
następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, 
Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, 
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Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka 
Brytania, Włochy. 

B. Dyplomu IB  
C. Dyplomy EB 
D. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi ( np. Białoruś, Ukraina). 

 
2. W wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (art. 93 ust. 3 

ustawy): dotyczy innych przypadków niż zostały wymienione w pkt 1. Postępowanie 
prowadzi Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 lub kuratorium oświaty 
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie 
świadectwa. Kuratorium oświaty stosuje przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2014, poz. 283 z późn. zm).  

 
Uznanie dyplomu zagranicznego w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 
stopnia w Polsce. 
 
1. Jeżeli dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia w 

państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która wydała 
ten dyplom, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego 
stopnia w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi art. 191a ust. 3 i 4 
ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

2. Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na 
podstawie umowy międzynarodowej (Ukraina, Białoruś). 

 
 


