Kandydaci/cudzoziemcy posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granica lub posiadający
Kartę Polaka podlegają postępowaniu kwalifikacyjnym na zasadach obowiązujących obywateli
polskich zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji (IR): www.amu.edu.pl
– Portal Kandydata – Zaloguj się do Systemu IR
Kandydaci/cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1. wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia (do
pobrania z systemu IR);
2. kopia Karty Polaka;
3. zalegalizowane albo opatrzone apostille zagraniczne świadectwo;
4. 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;
5. zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim
świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i
świadectw maturalnych uzyskanych za granicą – w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego
semestru studiów;
6. dokument potwierdzający prawomocne stwierdzenie polskiego pochodzenia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 09.11.2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 nr 53, poz. 532 z późn. zm.) - z wyłączeniem
osób posiadających ważną Kartę Polaka;
7. zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku;
8. kopia dokumentu tożsamości (paszport);
9. aktualna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP;
10. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowa zawarta z
Narodowym Funduszem Zdrowia na terytorium RP niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
11. 1 fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych)
Rekrutacja zaczyna się 1 czerwca 2017 r. i trwa do 15 września (termin uiszczenia opłaty
rekrutacyjnej – 14 września)
Wszystkie dokumenty należy wysłać do:
Instytut Filologii Polskiej, pok. 238
Ul. Fredry 10
61-701 Poznań
Po zakończeniu rekrutacji, kandydat czeka na decyzję z Uczelni.

Studenci, którzy posiadają Kartę Polaka i rekrutowali się przez IR, mogą starać się o pomoc
materialną z Uczelni.
W tym celu proszę przygotować następujące dokumenty:
- wypełnione podanie o przyznanie pomocy materialnej: www.amu.edu.pl - Pomoc materialna i
Domy Studenckie - Świadczenia pomocy socjalnej i na samym dole strony jest wniosek do
wydrukowania;
- zaświadczenie o dochodach rodziców z Zakładu Pracy za okres od stycznia do sierpnia,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok,
- zaświadczenie rodzeństwa, że się uczy.
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie mogą:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka;
cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE),
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także
członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;
cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich;
cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony (w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach);
cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

POBYT NA TERYTORIUM RP
Cudzoziemcy podejmujący studia w Polsce zobowiązani są posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny
dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP. Na terenie województwa wielkopolskiego
sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców prowadzone są w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu: http://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; pl. Wolności 17; 61-739 Poznań; infolinia tel. 61 850
87 77; Godziny urzędowania: w poniedziałki od 09:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 08:15 do
15:15.
Nostryfikacja świadectw maturalnych

Nostryfikacji zagranicznego świadectwa maturalnego dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub kurator właściwy ze względu na
siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć stosowny dokument - jeżeli osoba ta nie posiada
miejsca zamieszkania w Polsce. Na terenie województwa wielkopolskiego nostryfikacji dokonuje
Kuratorium Oświaty Poznaniu:
Szczegółowe informacje na temat procedury dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji
Narodowej:
- j. polski: https://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych
- j. angielski: http://en.men.gov.pl/2015/10/30/recognition-of-foreign-school-certificates-anddiplomas-in-poland/
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. (61) 854 17 26, fax (61) 852 31 69
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl
Uwaga: Zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem
dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych może być przedłożone w terminie nie
dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
Szczegółowe informacje na temat procedury nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych
uzyskanych za granicą dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/nostryfikacja-.html
Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców
Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może
ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem
zdrowotnym w NFZ. Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię
zgłasza się do Działu Nauczania, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój nr 24, parter. Dział
Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Osobą prowadzącą sprawy
związane z ubezpieczeniem zdrowotnym jest Pani Joanna Burzyńska, tel. +48 61 829 4376, e-mail:
joannab@amu.edu.pl

