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 Załącznik nr 4 do uchwały nr 128/L/2021 Senatu PW 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 

Zasady przyjęć na studia cudzoziemców w Politechnice Warszawskiej  

w roku akademickim 2022/2023 

§ 1 

1. Przyjęcia na studia cudzoziemców prowadzi Centrum Współpracy Międzynarodowej 

Politechniki Warszawskiej. Decyzje o przyjęciu na studia cudzoziemców podejmuje 

Rektor Uczelni.  

2. Kandydaci chcący podjąć studia I stopnia lub studia jednolite muszą posiadać 

świadectwo dojrzałości lub równorzędny dokument upoważniający do podjęcia studiów 

w systemie edukacyjnym, w którym dokument został wystawiony, a kandydaci 

na studia II stopnia – dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplom studiów 

jednolitych upoważniający do kontynuacji studiów na stopniu wyższym w systemie 

edukacyjnym, w którym dokument został wystawiony.  

3. Kandydaci powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka 

wykładowego, w jakim będą prowadzone ich studia. 

4. Kandydaci rejestrują się w systemie informatycznym i wnoszą opłatę rekrutacyjną.  

§ 2 

1. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia w języku polskim: 

1) na warunkach zwolnienia z opłat na mocy Ustawy: 

a. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b. osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 

c. osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  

z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 

4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 

i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), 

d. osoby, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej  

albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

e. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie 

stwierdzenia polskiego pochodzenia, 

f. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g. osoby posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako 

obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r.  

o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości 

językowej C1, 

2) na podstawie decyzji NAWA związanej z przyznaniem stypendium, 

3) na podstawie oddzielnego postępowania konkursowego, na określoną liczbę miejsc, 

na warunkach bez opłat i świadczeń, 

4) na podstawie zgłoszenia, na warunkach odpłatności. 

2. Kandydaci na studia w języku polskim rejestrują się w wyznaczonych terminach  

w systemie informatycznym podając formę przyjęcia o jaką się ubiegają  

(§2 ust. 1 punkty 1, 2, 3 lub 4) oraz przesyłają skany następujących dokumentów: 



 

Strona 2 z 3 

 

 ˗ kandydaci na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,  

na którym znajdują się oceny z poszczególnych przedmiotów, z jego tłumaczeniem  

na język polski, chyba że jest wystawione w języku angielskim, 

 ˗ kandydaci wymienieni w ust. 1 pkt 1: dokument potwierdzający uprawnienia  

do podejmowania i odbywania studiów na zasadzie bez opłat, 

 ˗ kandydaci na studia II stopnia: dyplom ukończenia studiów I stopnia lub studiów 

jednolitych oraz wykaz przedmiotów z ocenami, z ich tłumaczeniem na język polski, 

chyba że są wystawione w języku angielskim. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, które chciałyby podjąć studia I stopnia, mogą 

podać, oprócz podstawowego kierunku, na którym pragną studiować, jeszcze  

2 kierunki alternatywne, ustawione w kolejności preferencji i zostaną przyjęci  

na najwyższą z tych opcji, dla której punkty kwalifikacyjne obliczone na podstawie ocen 

z ich świadectw będą nie mniejsze niż minimalna liczba ustalona dla danego kierunku 

studiów w procedurze rekrutacyjnej, z tym, że poszczególne wydziały mogą ustalić 

maksymalną liczbę osób przyjmowanych na poszczególne kierunki w tej procedurze.  

4. Osoby wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, które chciałyby podjąć studia II stopnia mogą 

wskazać do 3 kierunków studiów uszeregowanych według preferencji. Dokumenty tych 

osób zostaną przekazane na odpowiednie wydziały, do zaopiniowania przez Prodziekana 

ds. Studiów, czy przygotowanie kandydata rokuje pozytywną kontynuacją studiów. 

Kandydaci zostaną przyjęci na kierunek najwyższy wg ich preferencji, na który ich 

kandydatura zostanie oceniona pozytywnie.    

5. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 3, które chciałyby podjąć studia I stopnia, mogą podać, 

oprócz podstawowego kierunku na którym pragną studiować, jeszcze 2 kierunki 

alternatywne, ustawione w kolejności preferencji. Na podstawie liczby punktów 

obliczonych na podstawie ocen ze świadectw zostanie ustalona lista rankingowa 

kandydatów. Przy obliczaniu punktów do ustalenia listy rankingowej przyjmuje się 

współczynnik wagowy dla przedmiotów do wyboru równy 1. Kandydaci zostaną 

kwalifikowani na studia w kolejności z tej listy i będą przyjmowani na najwyższy 

kierunek ze swojej listy wyboru, na który będą jeszcze miejsca w chwili rozpatrywania 

ich kandydatury. Może zostać ustalona minimalna wartość punktowa, poniżej której 

kandydatury nie będą rozpatrywane.  

6. Osoby wymienionych w ust. 1 pkt 3, które chciałyby podjąć studia II stopnia mogą 

wskazać do 3 kierunków studiów uszeregowanych według preferencji. Dokumenty tych 

osób zostaną przekazane na odpowiednie wydziały, do zaopiniowania przez Prodziekana 

ds. Studiów, czy przygotowanie kandydata rokuje pozytywne efekty kontynuacji 

studiów. Kandydaci zostaną przyjęci na kierunek dobrany tak, aby był możliwie 

najwyższy wg ich preferencji, oraz aby ocena ich przygotowania do studiów była 

możliwie wysoko oceniona przez Wydział przyszłego studiowania. Jest możliwa 

odmowy przyjęcia, gdy przygotowanie kandydata zostanie uznane za niewystarczające, 

albo gdy nie będzie już miejsc na wybranych przez niego kierunkach.       

7. Dokumenty osób wymienionych w ust. 1 pkt 4, zostaną przekazane na odpowiednie 

wydziały, do zaopiniowania przez Prodziekana ds. Studiów, czy przygotowanie 

kandydata rokuje pozytywną kontynuacją studiów. W przypadku pozytywnej oceny 

zostanie on przyjęty na te studia.  

8. Punkty kwalifikacyjne do oceny kandydatur opisanych w ust. 1 pkt 1 i 3 zostaną 

obliczone wg zasad podanych w zał. 2 § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.  
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9. Liczby miejsc w konkursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 ustala Rektor w uzgodnieniu  

z dziekanami wydziałów. 

10. Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani w wyznaczonym terminie 

uzupełnić dokumenty, w tym przedstawić: legalizację lub Apostille świadectwa lub 

dyplomu, zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1, chyba  

że dotychczasowa nauka lub studia odbywały się w tym języku, i opłacić czesne  

za pierwszy semestr studiów, jeżeli zostali zakwalifikowani na studia płatne.    

§ 3 

1. Cudzoziemcy (oprócz stypendystów NAWA) są przyjmowani na studia w języku 

angielskim na warunkach odpłatności.  

2. Kandydaci na studia w języku angielskim rejestrują się w wyznaczonych terminach  

w systemie informatycznym oraz przesyłają skany następujących dokumentów: 

 ˗ kandydaci na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,  

na którym znajdują się oceny z poszczególnych przedmiotów, z jego tłumaczeniem  

na język polski lub angielski, chyba że jest wystawiony w jednym z tych języków; 

 ˗ kandydaci na studia II stopnia: dyplom ukończenia studiów I lub studiów jednolitych 

oraz wykaz przedmiotów z ocenami, z ich tłumaczeniem na język polski lub 

angielski, chyba że są one wystawione w jednym z tych języków. 

3. Kandydaci na studia I stopnia po zarejestrowaniu się i przesłaniu dokumentów, 

poddawani są on-line testowi kompetencji z matematyki i jęz. angielskiego.  

W przypadku niepowodzeń w tym teście kandydatowi, którego kandydatura została 

pozytywnie oceniona na podstawie dostarczonych dokumentów, proponuje się zapis  

na roczny kurs przygotowawczy – Foundation Year, prowadzony przez Studium 

Języków Obcych PW.   

4. Kandydatury na studia na kierunku Architecture, podlegają ocenie zgodnie z opisem  

w zał. 2 §1 ust.2 i 3. (studia I stopnia) oraz zał.3 (studia II stopnia). 

5. Kandydaci na studia I stopnia otrzymują warunkową decyzję o przyjęciu, na podstawie 

analizy przesłanych dokumentów, w ramach ustalonego limitu miejsc. 

6. Dokumenty kandydatów na studia II stopnia zostaną przekazane na odpowiednie 

wydziały, do zaopiniowania przez Wydziałowego Pełnomocnika ds. studiów w języku 

angielskim, czy przygotowanie kandydata rokuje pozytywną kontynuacją studiów. 

Kandydaci otrzymują warunkową decyzję o przyjęciu na studia w ramach ustalonego 

limitu miejsc i jeżeli ich kandydatura zostanie oceniona pozytywnie.   

7. Dla uzyskania ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia, kandydaci są zobowiązani  

w wyznaczonym terminie uzupełnić dokumenty, w tym przedstawić do potwierdzenia 

zgodności kopii z oryginałem: legalizację lub Apostille świadectwa lub dyplomu, 

zaświadczenie Eligibility Statement, dokument potwierdzający uprawnienia  

do podejmowania i odbywania studiów w języku polskim na zasadzie bez opłat (dotyczy 

osób uprawnionych), zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2, 

chyba że dotychczasowa nauka lub studia odbywały się w tym języku (dotyczy 

kandydatów na studia anglojęzyczne) i opłacić czesne za pierwszy semestr studiów.  

§ 4 

Wysokość opłat za studia dla cudzoziemców ustala Rektor. 
 


