
Studia pierwszego stopnia – wymagane dokumenty

- Świadectwo dojrzałości

- Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierająca wykaz zajęć 
edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis 
przedmiotów i uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie

- Potwierdzenie legalności świadectwa uzyskane go przez kandydata, które stanowi legalizacja lub
apostille.

UWAGA – legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą
wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

- Tłumaczenie dokumentów 1-2 wraz z legalizacją lub apostille dokonane przez tłumacza 
przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo 
poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie. Jeżeli dokonanie tłumaczenia 
przysięgłego za granicą jest niemożliwe, na potrzeby rekrutacji akceptujemy tłumaczenie 
dokonane przez tłumacza, który nie jest tłumaczem przysięgłym – w takiej sytuacji tłumaczenie 
przysięgłe należy dostarczyć niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

- Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania 
się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie 
edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zaświadczenie to może wydać ambasada RP w 
danym kraju, ambasada tego kraju w Polsce lub odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju 
(wówczas dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza 
przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.
Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:
dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizacje International Baccalaureate
Organization w Genewie, dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane 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)

- Poświadczenie znajomości języka, w jakim będą prowadzone studia (ukończone kursy, 
egzaminy).

- Dwie jednakowe aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm pozycja frontalna (jak do
paszportu).

- Kserokopia Karty Polaka (jeżeli kandydat posiada)

- Kserokopia zezwolenia na osiedlenie (jeżeli kandydat posiada)

- Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)

- Dowód wpłaty

- Podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE – o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania
oraz o przystąpieniu do NFZ).

- Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji
oraz tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub zaświadczenie wystawione przez polskiego
lekarza).

- Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki;jsessionid=103AAB2622C9EE55BB62FD643B7F45D3.cmsap2p
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/utrzymanie.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/nfz_oswiadczenie.pdf


okres kształcenia w Polsce, albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub też
oświadczenie kandydata, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po przyjeździe do Polski [wzór do pobrania].

UWAGA – Kandydaci przyjęci na studia pierwszego stopnia są zobowiązani do przeprowadzenia
nostryfikacji swojego świadectwa dojrzałości w Kuratorium Oświaty

– więcej informacji na: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=40 
Nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwa maturalne uzyskane w państwach:
Australia, Austria, Belgia, Białoruś, 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, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

oraz:

dyplomów IB (International Baccalaureate) wydanych przez organizacje International 
Baccalaureate Organization w Genewie, dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane 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).

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=40

