Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Na podstawie przepisów art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183)
oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2016 poz.1501).
Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca
polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo)
oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
I. Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni w
szczególności:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich
rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE,
cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w
związku z okolicznością na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 127, art. 159 ust 1 lub art 186 ust 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia
2013r. o cudzoziemcach, (Dz.U.z 2016 poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r poz.60,
858,i 1543),
cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo
stałego pobytu.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ”dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie
oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ”dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęci na studia wyższe i odbywający kształcenie oraz
uczestniczący w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie ;

- umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, lub decyzji
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra
wskazanego w ar.33 ust.2 ustawy, mogą odbywać studia bez odpłatności.
Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego , stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych i zapomóg.
II. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i
odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się
prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla
studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych
niż dotyczące obywateli RP.
Wymagane dokumenty składane podczas rekrutacji na studia:
a. podanie do Rektora wg wzoru obowiązującego w systemie elektronicznej rejestracji
(dostępnym na stronie www.am.katowice/rekrutacja) w nieprzekraczalnym
terminie do 25 maja 2018 roku
b. kserokopię dowodu tożsamości (powiększona kserokopia obu stron);
c. 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm - fotografia kolorowa, wykonana na jednolitym,
jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia
głowy (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów
paszportowych);
d. dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
e. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów
na zasadach takich jak obywatele polscy-oryginał dokumentu kandydat przedkłada do
wglądu,
f. potwierdzenie znajomości języka polskiego (do wyboru):
 zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim.
 certyfikat znajomości język polskiego wydany przez Państwową Komisje
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego np. świadectwa, dyplomy.
W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. wymienionych dokumentów,
potwierdzających znajomość języka polskiego, kandydat w celu wypełnienia
obowiązku, może złożyć wniosek o uzyskanie stosownego potwierdzenia uczelni
przyjmującej.
g. świadectwo dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I jak i II stopnia) *
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą- składają
świadectwo dojrzałości zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz jego tłumaczenie
przysięgłe na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby. Kandydaci ci
składają również potwierdzenie uznające świadectwo za dokument potwierdzający w
Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, gdy nie jest ono uznane z
mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej. Tegoroczni maturzyści
zobowiązani są do dostarczenia świadectwa dojrzałości–w terminie 6 lipca 2018 roku
(nie liczy się data stempla pocztowego).
h. Kandydaci na studia II stopnia dyplom ** lub inny dokument ukończenia uczelni za
granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym
został wydany, zalegalizowany lub opatrzonego apostille oraz jego tłumaczenie

przysięgłe na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby. Kandydaci ci
składają również dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń)
w wersji angielskiej lub jego tłumaczenie na język polski. Tegoroczni absolwenci
zobowiązani są do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów w terminie 6 lipca
2018 roku (nie liczy się data stempla pocztowego).
* świadectwo dojrzałości
Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie
edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach,
Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia,
Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia,
Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa,
Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
b) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate
Organization w Genewie,
c) 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),
d) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi/wykaz dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego/
Świadectwa wymienione w punktach a – d uznawane są w Polsce z mocy prawa, wobec powyższego
mogą być składane bezpośrednio wraz z podaniem o przyjęcie na studia bez konieczności uzyskiwania
dodatkowych opinii i zaświadczeń.
W przypadku pozostałych świadectw decyzje o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w
Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wydaje kurator oświaty, właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca –
kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ubiegająca się o
nostryfikację zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą. W przypadku kandydatów na Akademię
Muzyczną im. Karola Szymanowskiego organem jest: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
** dyplom
Jeżeli dyplom cudzoziemca uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub
otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia,
która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie
(studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia
przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3
i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183). Zagraniczny
dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy
międzynarodowej. Jeżeli dyplom cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego
stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy

przed podjęciem studiów musi poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz U. 2015 poz.
1467).

Podejmowanie kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich
Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia w trybie i na
warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Dotyczy to głównie obywateli
państw trzecich, a także osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie
na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele państw członkowskich UE,
EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach
dotyczących obywateli krajów poza UE.
Wymagane dokumenty w sprawie przyjęcia na studia:
a. podanie do Rektora w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018r.
b. kserokopię dowodu tożsamości (powiększona kserokopia);
c. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
wraz z tłumaczeniem na język polski.
d. 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm - fotografia kolorowa, wykonana na jednolitym,
jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia
głowy (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów
paszportowych),
e. potwierdzenie znajomości języka polskiego (do wyboru):
 zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w języku polskim.
 certyfikat znajomości język polskiego wydany przez Państwową Komisje
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego np. świadectwa,
dyplomy.
W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. wymienionych dokumentów,
potwierdzających znajomość języka polskiego, kandydat w celu wypełnienia obowiązku, może
złożyć wniosek o uzyskanie stosownego potwierdzenia uczelni przyjmującej.
f. kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na
wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w
Polsce.
g. świadectwo dojrzałości *Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości
uzyskanym za granicą- składają świadectwa dojrzałości zalegalizowane lub opatrzone
apostille oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski, potwierdzone przez

upoważnione osoby. Kandydaci ci składają również potwierdzenie uznające świadectwo
za dokument potwierdzający w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na
studia, gdy nie jest ono uznane z mocy prawa lub na podstawie umowy
międzynarodowej.
h. dyplom** dotyczy kandydatów na studia II stopnia lub inny dokument ukończenia
uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w
którym został wydany, zalegalizowany lub opatrzonego apostille oraz jego tłumaczenie
przysięgłe na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby. Kandydaci ci
składają również dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń)
w wersji angielskiej lub jego tłumaczenie na język polski.

*/świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą- składają
świadectwa dojrzałości zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz jego tłumaczenie
przysięgłe na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby. Kandydaci ci składają
również potwierdzenie uznające świadectwo za dokument potwierdzający w Polsce
uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, gdy nie jest ono uznane z mocy prawa lub
na podstawie umowy międzynarodowej.
Decyzje o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Polsce uprawnienie do
ubiegania się o przyjęcie na studia wydaje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca –
kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ubiegająca się o
nostryfikację zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą. W przypadku kandydatów na
Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego organem jest: Kuratorium Oświaty w
Katowicach.
**/dyplom
Jeżeli dyplom cudzoziemca uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub
otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia,
która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie
(studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia
przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3
i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz.2183). Zagraniczny
dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy
międzynarodowej. Jeżeli dyplom cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego
stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy
przed podjęciem studiów musi poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz U. 2015 poz.
1467).

