CUDZOZIEMCY – informacje o przyjęciu na studia
O przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach mogą się
ubiegać cudzoziemcy, według niżej przedstawionych zasad, uzależnionych od posiadanego
obywatelstwa.
Osoby posiadające podwójne obywatelstwo deklarują w momencie rejestracji internetowej swój
status obywatelstwa na cały okres studiów.
Cudzoziemcy mogą studiować na warunkach odpłatności za studia lub być zwolnionymi z tych opłat.

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat, z mocy ustawy:
1. 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,
2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej,
3. 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),
4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z
ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia,
6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego 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.

Osoby te rejestrują się, tak jak obywatele polscy, na stronie www.am.katowice/rekrutacja i obowiązują
je zasady podane w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

STUDIA I stopnia
KANDYDAT NA STUDIA PRZYSTĘPUJE DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO POPRZEZ:
1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o
przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku;
2. złożenie podpisanego wniosku o którym mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale
Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej pok. A lub D – osobiście lub pocztą tradycyjną, liczy się data
stempla pocztowego.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
paszportów;
- dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wpłaty dokonuje się na indywidualne konto
wygenerowane podczas internetowej rejestracji kandydata (IRK));
- zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument, opatrzone apostille lub
zalegalizowane w konsulacie polskim w kraju wydania świadectwa wraz z zaświadczeniem, że to
świadectwo uprawnia do kontynuacji studiów wyższych w kraju wydania, albo polskie świadectwo
dojrzałości;
-kserokopię karty pobytu lub rezydenta (jeżeli posiada)
-kserokopię karty Polaka (jeżeli posiada)
-zaświadczenia poświadczające status uchodźcy (jeśli posiada)
- dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub dokument potwierdzający, iż są objęci
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument
potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego, do wyboru:
a)świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim
b)certyfikat znajomości język polskiego wydany przez Państwową Komisje Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego
c)inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego np. świadectwa, dyplomy.
d)w przypadku braku możliwości przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów, znajomość języka
polskiego może potwierdzić komisja egzaminacyjna.

STUDIA II stopnia
KANDYDAT NA STUDIA PRZYSTĘPUJE DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO POPRZEZ:
1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o
przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku;
2. złożenie podpisanego wniosku, o którym mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale
Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej pok. A lub D – osobiście lub pocztą tradycyjną, liczy się data
stempla pocztowego.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
paszportów;
- dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (wpłaty dokonuje się na indywidualne konto
wygenerowane podczas internetowej rejestracji kandydata (IRK));
- zagraniczny dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, opatrzony apostille lub zalegalizowany
w konsulacie polskim w kraju wydania dyplomu oraz zaświadczenie, że ten dyplom uprawnia do
kontynuacji studiów magisterskich w kraju wydania;
-kserokopię karty pobytu lub rezydenta (jeżeli posiada)
-kserokopię karty Polaka (jeżeli posiada)
-zaświadczenia poświadczające status uchodźcy (jeśli posiada)
- dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub dokument potwierdzający, iż są objęci
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument
potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego, do wyboru:
a)świadectwo ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim
b)certyfikat znajomości język polskiego wydany przez Państwową Komisje Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego
c)inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego np. świadectwa, dyplomy.
d)w przypadku braku możliwości przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów, znajomość języka
polskiego może potwierdzić komisja egzaminacyjna.

Tłumaczenia na język polski
Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia
sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne
zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym
został wydany dokument.

Uprawnienie do dalszego kształcenia
Należy sprawdzić czy na dokumencie, na którego podstawie kandydat ubiega się o przyjęcie na studia
pierwszego stopnia lub drugiego stopnia znajduje się informacja, że uprawnia on do kontynuacji
kształcenia na studiach wyższych w uczelniach każdego typu w państwie, w którym został wydany.
Jeżeli nie ma takiej adnotacji, należy uzyskać dodatkowy dokument z potwierdzeniem, że posiadane
świadectwo lub dyplom uprawnia posiadacza do kontynuowania kształcenia w kraju jego pochodzenia.
Takie potwierdzenie można otrzymać od:


władz oświatowych państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument,



konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji
wydano dokument,



akredytowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urzędu konsularnego państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument.

Pozostałe informacje
Apostille to pieczęć poświadczająca, że dokument sporządzony w jednym państwie może zostać
legalnie użyty w innym państwie. Zasady używania apostille reguluje Konwencja haska o zniesieniu
wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r.
Ważne! Apostille można uzyskać jedynie w państwie, na którego terytorium dany dokument urzędowy
został wydany.
Jeśli dokument został wydany w kraju, który nie podpisał Konwencji haskiej, to wymaga legalizacji.
Legalizacja to proces mający na celu ustalenie, czy dokument wydany za granicą jest autentyczny
i posiada taką samą moc prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów mogą zostać zalegalizowane w
polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Międzynarodowy numer rachunku bankowego, IBAN
Przykład:
IBAN, PL "numer rachunku generowany z systemu IRK"
SWIFT: INGBPLPW

