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REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów jakie
uprawniają kandydatów cudzoziemców do ubiegania się o przyjęcie na studia
na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 i § 19 ust. 4
Uchwały nr 51/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego
i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 zarządza się co następuje:
§1
Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia na Politechnice
Rzeszowskiej oprócz podstawowych dokumentów wskazanych w Uchwale nr
51/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. zobowiązany
jest dostarczyć w do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie
wynikającym z harmonogramu rekrutacji następujące dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone
studia;
2) dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia;
3) dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Za dokument potwierdzający znajomość języka polskiego uprawniający do
podejmowania studiów prowadzonych w języku polskim na Politechnice
Rzeszowskiej uznaje się:
1) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w języku polskim na poziomie B2 w jednostkach wyznaczonych przez

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub Narodową Agencję
Wymiany Akademickiej;
2) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka
polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany
przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego;
3) certyfikat językowy lub zaświadczenie z kursu języka polskiego na poziomie
B2;
4) świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem
wykładowym lub posiadania pozytywnej oceny z przedmiotu język polski na
świadectwie maturalnym;
5) dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako wykładowym;
6) w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie przygotowania i stopnia
użytkowania języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów kandydat
może uzyskać w Uczelni.
§3
Za dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego uprawniający do
podejmowania studiów prowadzonych w języku angielskim na Politechnice
Rzeszowskiej uznaje się:
1) certyfikat językowy lub zaświadczenie z kursu języka angielskiego co najmniej
na poziomie biegłości językowej B2;
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język angielski był językiem
wykładowym lub posiadania oceny z przedmiotu język angielski na
świadectwie maturalnym lub posiadanie dyplomu IB lub dyplomu EB;
3) dyplom ukończenia studiów z językiem angielskim jako wykładowym;
4) w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie przygotowania i stopnia
użytkowania języka angielskiego pozwalające na podjęcie studiów kandydat
może uzyskać w Uczelni.
§4
Za dokument potwierdzający dobry stan zdrowia uznaje się zaświadczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na studiach, wydane

w placówce opieki zdrowotnej w kraju odbywania studiów lub wydane za granicą
z tłumaczeniem na język polski.
§5
Za dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby
lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).W przypadku braku
ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po
rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia lub przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Kandydat składa
oświadczenie do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o dostarczeniu
dokumentu o ubezpieczeniu zdrowotnym do dziekanatu niezwłocznie po podjęciu
studiów.
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