
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1112 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 29 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń  
oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmo-

wania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 1; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani, z pominięciem 

zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemcy, którzy: 

1) legitymują się jednym z następujących dokumentów: 

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości 

i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
3)

), 

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrześ- 

nia 1991 r. o systemie oświaty, 

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uzna-

waną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwier-

dzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie 

z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 

1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 

poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 

i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 

811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1045. 
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d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 

wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na 

podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wy-

magających takich predyspozycji. 

2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być 

przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z pominięciem zasad rekrutacji obowią-

zujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświa-

ty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

3. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywa-

teli polskich, cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegali-

zowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia 

studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dy-

plomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończe-

nia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów 

z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny 

z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów 

drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Na studia drugiego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, a także 

na studia podyplomowe i studia doktoranckie mogą być przyjmowani również cudzoziemcy: 

1) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczy- 

pospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-

szym, zwanej dalej „ustawą”; 

2) o których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy, posiadający potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na okreś- 

lonym poziomie kształcenia.”; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. W przypadku: 

1) świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za po-

twierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, 

2) dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze 

nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wyda-

nym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim 

– w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych 

od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez rektora uczelni lub kierownika jednostki nauko-

wej innej niż jednostka organizacyjna uczelni.”; 

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, nieznający języka polskiego na poziomie 

umożliwiającym korzystanie z nauki, zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie po uprzednim ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są kierowani do uczelni w celu odbycia studiów przez działających 

z upoważnienia ministra kierowników jednostek, w których ukończyli kurs przygotowawczy.”; 

6) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1. Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów, studiów dok-

toranckich i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w uczelni publicznej ustala 

rektor. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia na stu-

diach, studiach doktoranckich, szkolenia albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.”; 
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7) w § 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty, o których mowa w § 17, są wnoszone na rachunek bankowy albo do kasy uczelni publicznej. 

Opłaty za odbywanie studiów i studiów doktoranckich są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpo-

częcia zajęć zgodnie z programem studiów, a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych – nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić 

zgodę na wniesienie opłaty w ratach.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop 

albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych 

ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.”. 

§ 2. 1. Cudzoziemcy przyjęci na studia lub studia doktoranckie albo przyjęci w celu uczestniczenia w badaniach nau-

kowych i pracach rozwojowych w uczelni publicznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ponoszą 

opłaty na zasadach i w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych do ukończenia studiów lub studiów dokto-

ranckich albo badań naukowych i prac rozwojowych. 

2. W odniesieniu do cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, rektor uczelni publicznej może określić wysokość 

opłat za studia, studia doktoranckie lub za uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. D. Lipińska-Nałęcz 
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