
Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Senatu nr 6/106/2020 z dnia 27.O2.2O20 roku

ZASAD! REKRUTACJT DLA c t-r DzozlE MCow
oD ROKTJ AKADEMICKIEGO 2O2OI2O2I

Cudzoziemcy mogq byi przyjmowani na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

w Krakowskiej Wy2szej Szkole Promocji Zdrowia na zasadach przyjg6 obywateli polskich,

warunkiem przyjgcia jest r6wnie2 zlo2enie dodatkowych dokument6w.

Dodatkowe dokumenty wymagane od cudzoziemc6w ubiegaj4cych sig o przyjgcia na studia

w Krakowskiej Wy2szej Szkole Promocji Zdrowia od roku akademickiego 202012021.

l. Dokumenty potwierdzaj4ce wyksztalcenie - kserokopie z oryginalarni do wglqdu

z odpowiednimi dodatkami:

. wraz z legalizaci4 (lub apostille),

. z adnotaciq (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu), 2e dokument ten

uprawnia do ubiegania sig o przyjgcie na studia w uczelniach kazdego typu w

pafstwie, w kt6rym dokument zostal wydany,

. uznane za r6wnowazne odpowiedniemu polskiemu dokumentowi o wyksztalceniu: na

podstawie umowy migdzynarodowej, na podstawie art. 326 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyzszym i nauce, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji

Swiadectw lub dyplom6w.

2. Dokumenty potwierdzajqce znajomo66jgzyka polskiego (eden ztrzech niiej wymienionych):

o potwierdzenie ukoriczenia rocznego kursu przygotowawczego do podjgcia nauki w

jgzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNISW,

. certyfikat majomosci jgzyka polskiego wydany przez Paristwowq Komisig

Poiwiadczajqcq Znajomo6ci Jgzyka Polskiego jako Obcego,

o potwierdzenie organu decyzyjnego w sprawie przyjgcia Kandydat6w na studia, na

dany kierunek w Krakowskiej Wyzszej Szkole Promocji Zdrowia,2e przygotowanle

oraz stopieri znajomodci jgzyka polskiego pozwalaj4 na podjgcie studi6w w jgzyku

polskim.

3. Dokumenty uprawniaj4ce do pobytu na terytoriurn RP:

e wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniai4cy do pob),tu na terltorium RP.
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4. Dokumenty potwierdzajqce stan zdrowia:

o dla kandydat6w na studia I stopnia - Za6wiadczenie lekarskie od lekarza medycynl

pracy, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazai do podjgcia ksztalcenia na wybranynr

kierunku i fbrmie ksztalcenia.

o dla kandydat6w na studia II stopnia - ZaSwiadczenie lekarskie od lekarza medycyny

pracy. stwierdzaj4ce brak przeciwwskazai do podjgcia ksztalcenia na wybranym

kierunku i fbrmie ksztalcenia.

5. Dokumenty potwierdza.l4ce prawo do ubezpieczenia zdrorvotnego na terytorium RP:

o polisa ubezpieczeniowa na ivypadek choroby lub nastgpstw nieszczgdliwych

wypadk6w na okres ksztalcenia w Polsce lub Europe.jska Kafta [Jbezpieczenta

Zdrowotnego, lub dokument potwierdzaj4cy przystqpienie do ubezpieczenia rv

Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kr)teria przyiQ6 i zasadv rekrut

Podstawq przyjgcia na studia w Krakowskiej Wy2sze.i Szkole Promocii Zdrowia jest zloZenre

odpowiednich, wskazanych pon izej dokument6w.

L Podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systemie e-reiestracja, wydruk podania).

2. dokumentypotwierdzajqcewyksztalcenie:

o dla kandydat6w na studia I stopnia - rtiwnowaZne polskiernu jwiadcctwu dojzalo(ci-

kserokopie z oryginalarni do wgl4du z odpowiednirni dodatkarni,

o dla kandydat6w na studia ll stopnia - r6wnowa2ne polskiernu Swiadectwu

dojrzalo6ci oraz r6wnor.r'azne dyplornowi ukoriczenia studi6w wyZszyoh -

kserokopie z oryginalami do wgl4du z odpowiednimi dodatkarni.

o dla kandydatow na studia podyplomowe - r6wnowa2ne dyplornowi ukofczenia

studi6w wy2szych - kserokopie z oryginalami do wgl4du zodpowiednimi dodatkami.

Dodatki:

o legalizac.ia (lLrb apostille),

. adnotacja (lub potwierdzeniem w fbnrie osobnego dokunrentu), Ze dokument ten

uprawnia do ubiegania sig o przy.igcic na studia rv uczelniaclr kaZdego typu w

panstwie, w kt6rym dokument zostal wydany.

3. 2 aktualne fbtogratie kandydata (wymiary 45x35 mm. na wprost. pokazujqcc wyra2nie oczy i

twarz z obu stron, od wierzcholka glowy do g6rnej czg6ci barkirlv, bez nakrycia glorrl i

okular6w z ciemnytni szklami, z zachowaniem r6wnomiernego odwietlenia twarzy).

4. Dokumenty potwieldzaj4ce stan zdrowia:
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o dla kandydat6w na studia I stopnia - za6wiadczenie lekarskie od lekarza medycyny

pracy, stwierdzajqce brak przeciwwskaza6 do podjgcia ksztalcenia na wybranym

kierunku i formie ksztalcenia,

o dla kandydat6w na studia II stopnia - za5wiadczenie lekarskie od lekarza medycyny

pracy, stwierdzaj4ce brak przeciwwskaza6 do podjgcia ksztalcenia na wybranym

kierunku i formie ksztalcenia.

5. Paszport - oryginal do wgl4du w dniu skladania dokument6w, w przypadku posiadania: Karty

Polaka - oryginal do wglqdu w dniu skladania dokument6w.

6. Kserokopia dowodu wplaty wpisowego - oryginal do wglqdu w dniu skladania dokument6w.

7. Umowa o Swiadczenie nauki.

8. Dokumenty potwierdzaj4ce znajomo$6jgzyka polskiego (eden z trzech niircj wymienionych):

o potwierdzenie ukofczenia rocznego kursu przygotowawczego do podjgcia nauki w

jgzyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNISW,

. certyfikat znajomo6ci igzyka polskiego wydany przez Paristwowq Komisjg

Poiwiadczajqc4 ZnajomoSc i Jgzyka Polskiegojako Obcego,

. potwierdzenie organu decyzjnego w sprawie przyjgcia Kandydat6w na studia, na dany

kierunek w Krakowskiej Wy2szej Szkole Promocji Zdrowia,2e przygotowanie oraz

stopieri znajomodci jgzyka polskiego pozwalajq na podjgcie studi6w w jgzyku

polskim.

Dokumenty uprawniaj4ce do pobytu na terytorium RP:

o wiza lub karta pobyu albo inny dokument uprawniaiqcy do pobytu na terytorium RP-

oryginal do wglqdu.

Dokumenty potw ierdzajqce prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na ter)'torium RP:

. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub nastgpstw nieszczg(liwych

wypadk6w na okres ksztalcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia

Zdrowotnego, lub dokument potwierdzajqcy przystqpienie do ubezpieczenia w

Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wszystkie obcojgzyczne dokumenty powinny zosta6 przetlumaczone na jgzyk polski przez

tlumacza przysigglego wpisanego na listg polskiego Ministerstwa Sprawiedliwo5ci .

Kandydaci w celu wcze5niej szego zlo2enia wniosku o uzyskanie wizy bgdq mogli otrzyma6

pismo zapewniajqce o przyjgciu na I rok studi6w w KWSPZ. Pismo to zostanie wystawione.

pod warunkiem dostarczenia wy2ej wymienionych dokument6w.

9.

10.


