Dz.U.06.190.1406
ROZPORZ DZENIE
1)
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO
z dnia 12 pa dziernika 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
(Dz. U. z dnia 19 pa dziernika 2006 r.)
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr
2)
164, poz. 1365, z pó n. zm. ) zarz dza si , co nast puje:
§ 1. 1. Cudzoziemcy mog by przyjmowani na:
studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;
studia podyplomowe;
studia doktoranckie;
sta e habilitacyjne;
sta e naukowe, artystyczne lub szkolenia specjalizacyjne i medyczne sta e podyplomowe;
kursy dokształcaj ce, w tym kursy j zyka polskiego oraz roczne kursy przygotowawcze do podj cia
nauki w j zyku polskim;
7) studenckie praktyki zawodowe.
2. Cudzoziemcy mog by przyjmowani na studia i szkolenia, o których mowa w ust. 1, oraz
uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, je eli:
1) posiadaj wiz lub kart pobytu albo inny dokument uprawniaj cy do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykazuj
si
dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym za wiadczeniem lekarskim,
stwierdzaj cym brak przeciwwskaza do podj cia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia;
3) posiadaj polis ubezpieczeniow na wypadek choroby lub nast pstw nieszcz liwych wypadków na
okres kształcenia w Polsce albo Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przyst pi do
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpocz ciu kształcenia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 2. 1. Cudzoziemcy mog by przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3,
prowadzone w j zyku polskim, je eli:
1) uko cz roczny kurs przygotowawczy do podj cia nauki w j zyku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, zwanego dalej
"ministrem", lub
2) posiadaj certyfikat znajomo ci j zyka polskiego wydany przez Pa stwow Komisj Po wiadczania
Znajomo ci J zyka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskaj potwierdzenie uczelni przyjmuj cej, e ich przygotowanie oraz stopie znajomo ci j zyka
polskiego pozwalaj na podj cie studiów w j zyku polskim.
2. Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza si do okresu kształcenia, na jaki został
przyj ty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługuj uprawnienia osoby odbywaj cej studia
wy sze.
3. Cudzoziemcy mog by przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, prowadzone
w j zyku obcym, z wył czeniem studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach medycznych z
zakresu dyscyplin klinicznych, je eli legitymuj si dokumentem potwierdzaj cym znajomo
j zyka
obcego, w którym prowadzone s studia, wymienionym w zał czniku nr 2 do rozporz dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 wrze nia 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania post powania
kwalifikacyjnego w słu bie cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 894, z 2003 r. Nr 96, poz. 875 oraz z 2005 r. Nr
266, poz. 2230), z zastrze eniem ust. 4.

4. Dokumentami potwierdzaj cymi znajomo j zyka obcego s równie wiadectwa, dyplomy lub
inne dokumenty potwierdzaj ce uko czenie za granic szkoły ponadpodstawowej, w której zaj cia były
prowadzone w tym samym j zyku obcym, w jakim cudzoziemiec b dzie odbywał studia w Polsce.
§ 3. 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mog by przyjmowani
cudzoziemcy z pomini ciem zasad rekrutacji obowi zuj cych obywateli polskich, którzy:
1) legitymuj si polskim wiadectwem dojrzało ci albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille
wiadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granic , uprawniaj cym do ubiegania si o
przyj cie na studia w uczelniach ka dego typu w pa stwie, w którego systemie działała instytucja
wydaj ca wiadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji wiadectw szkolnych i
wiadectw maturalnych uzyskanych za granic lub na podstawie umowy mi dzynarodowej, za
równowa ny odpowiedniemu polskiemu wiadectwu dojrzało ci;
2) wyka
wymagane w uczelni przyjmuj cej szczególne predyspozycje do podj cia studiów na
kierunkach wymagaj cych takich predyspozycji.
2. Na studia drugiego stopnia mog by przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymuj si dyplomem
uko czenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille
dyplomem lub innym dokumentem uko czenia uczelni za granic uprawniaj cym do podj cia studiów
drugiego stopnia w pa stwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów uko czenia studiów wy szych uzyskanych za granic lub na podstawie umowy
mi dzynarodowej, za równorz dny z odpowiednim polskim dyplomem uko czenia studiów pierwszego
stopnia, oraz spełni warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 4. Na studia podyplomowe mog by przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadaj dyplom
uko czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument uko czenia
studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich za granic , uznany,
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów uko czenia studiów wy szych uzyskanych za
granic lub na podstawie umowy mi dzynarodowej, za równorz dny z polskim dyplomem uko czenia
studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
§ 5. Na studia doktoranckie mog by przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadaj dyplom
uko czenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo
zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument uko czenia studiów za granic , uznany,
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów uko czenia studiów wy szych uzyskanych za
granic lub na podstawie umowy mi dzynarodowej, za równorz dny z polskim dyplomem uko czenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a na sta habilitacyjny - cudzoziemcy,
którym nadany został w Polsce stopie naukowy doktora lub stopie doktora w zakresie sztuki albo którzy
posiadaj zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument stwierdzaj cy uzyskanie za granic stopnia
doktora, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie
sztuki uzyskanych za granic lub na podstawie umowy mi dzynarodowej, za równorz dny ze stopniem
naukowym doktora lub stopniem doktora w zakresie sztuki nadawanym w Polsce.
§ 6. W przypadku gdy wiadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granic , o których
mowa w § 3-5, podlegaj uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowi zany przedstawi
za wiadczenie stwierdzaj ce równorz dno z odpowiednim polskim wiadectwem dojrzało ci, dyplomem
uko czenia studiów wy szych lub dyplomem nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w
zakresie sztuki, w terminie nie dłu szym ni do ko ca pierwszego semestru studiów.
§ 7. Cudzoziemcy mog odbywa studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych w jednostkach organizacyjnych, które je prowadz .
§ 8. 1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wy szym, zwanej dalej "ustaw ", nieznaj cy j zyka polskiego na poziomie umo liwiaj cym
korzystanie z nauki, zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie po uprzednim uko czeniu kursu przygotowawczego do podj cia nauki w j zyku polskim, o

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, s kierowani do uczelni w celu odbycia studiów przez działaj cych z
upowa nienia ministra kierowników jednostek, w których odbyli kurs przygotowawczy.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, zakwalifikowani na studia
pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez obowi zku odbycia kursu
przygotowawczego, s kierowani do uczelni w celu odbycia studiów przez Biuro Uznawalno ci
Wykształcenia i Wymiany Mi dzynarodowej, zwane dalej "Biurem", utworzone na podstawie odr bnych
przepisów, albo jednostk organizacyjn upowa nion przez odpowiedniego ministra wskazanego w art.
33 ust. 2 ustawy.
§ 9. Na sta e naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne, kursy dokształcaj ce, w tym kursy j zyka
polskiego, oraz studenckie praktyki zawodowe mog by przyjmowani cudzoziemcy posiadaj cy
kwalifikacje wymagane przez jednostki prowadz ce te formy kształcenia.
§ 10. W celu uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych mog by przyjmowani
cudzoziemcy, którzy uczestnicz w takich badaniach lub pracach za granic i posiadaj kwalifikacje
wymagane przez jednostki prowadz ce badania naukowe i prace rozwojowe.
§ 11. Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra oraz odpowiednich ministrów wskazanych w art.
33 ust. 2 ustawy o przyj ciu cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy.
§ 12. 1. Cudzoziemcy b d cy stypendystami strony polskiej, zwani dalej "stypendystami",
podejmuj cy studia i szkolenia wymienione w § 1 ust. 1, albo uczestnicz cy w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych, zwolnieni s z obowi zku ponoszenia opłat za nauk , o których mowa w § 17, i
otrzymuj miesi czne stypendium w wysoko ci:
1) dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do
podj cia nauki w j zyku polskim - do 150 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w
art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwanej dalej "stawk ";
2) dla uczestników kursów j zyka i kultury polskiej - do 200 % stawki;
3) dla uczestników bada
naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych, sta y habilitacyjnych, naukowych, artystycznych, szkole specjalizacyjnych,
medycznych sta y podyplomowych i kursów dokształcaj cych - do 250 % stawki;
4) dla uczestników bada naukowych i prac rozwojowych, studiów podyplomowych, sta y naukowych,
artystycznych, szkole
specjalizacyjnych, medycznych sta y podyplomowych i kursów
dokształcaj cych, posiadaj cych stopie odpowiadaj cy polskiemu stopniowi doktora habilitowanego
lub zatrudnionych w zagranicznej uczelni na stanowisku profesora - do 300 % stawki.
2. Stypendystom uczestnicz cym w krótkoterminowych sta ach naukowych (do 15 dni pobytu)
przysługuje stypendium wynosz ce dziennie 1/30 kwoty stanowi cej do 300 % stawki oraz zwrot kosztów
zakwaterowania do wysoko ci 150 % dziennej kwoty stypendium i zwrot kosztów podró y po kraju,
wynikaj cych z programu sta u naukowego.
3. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów przez okres nie dłu szy ni okre lony
przez senat uczelni czas trwania danych studiów lub szkole . Stypendium mo e by równie przyznane
na okres krótszy ni rok akademicki.
4. Studentom b d cym stypendystami mo e by przyznany raz w czasie trwania kształcenia w
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zasiłek na zagospodarowanie na pierwszym roku studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, w
wysoko ci nieprzekraczaj cej 60 % kwoty stypendium;
2) zasiłek losowy w wysoko ci nieprzekraczaj cej 40 % kwoty stypendium.
5. Stypendystom mo e by równie przyznany zasiłek w zwi zku z przygotowaniem pracy
dyplomowej lub pracy doktorskiej w wysoko ci nieprzekraczaj cej 40 % stypendium.
§ 13. 1. Wnioski cudzoziemców o przyznanie po raz pierwszy stypendium w ramach limitów
stypendiów, o których mowa w art. 43 ust. 9 ustawy, przekazywane s przez polskie lub akredytowane w
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne albo przez upowa nione do
tego instytucje zagraniczne do Biura lub bezpo rednio do odpowiednich ministrów wskazanych w art. 33
ust. 2 ustawy.

2. Wnioski o przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia cudzoziemcy składaj za
po rednictwem uczelni, w których odbywaj kształcenie, nie pó niej ni do dnia 30 listopada.
3. Stypendium mo e by nieprzyznane na kolejny rok kształcenia, je eli stypendysta:
1) powtarza semestr lub rok studiów;
2) nie posiada wa nej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniaj cego do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony;
3) przebywa, w okresie innym ni przerwy mi dzysemestralne, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej dłu ej ni miesi c.
4. Cudzoziemiec, któremu nie zostało przyznane stypendium na kolejny rok kształcenia, mo e
ubiega si o stypendium po ustaniu przyczyny nieprzyznania stypendium.
5. Wypłacanie stypendium mo e by zawieszone, je eli stypendysta nie zaliczył w terminie
egzaminów przewidzianych tokiem studiów. Wznowienie wypłaty stypendium nast puje w przypadku
zaliczenia zaległych egzaminów przewidzianych tokiem studiów nie pó niej ni w terminie do dnia 30
listopada.
6. Stypendium mo e by cofni te w przypadku, gdy stypendysta:
1) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium;
2) powtarza wielokrotnie dany semestr lub rok studiów albo nie wywi zuje si z obowi zków studenta,
doktoranta lub uczestnika szkolenia;
3) został ukarany dyscyplinarnie.
§ 14. Cudzoziemcy wyró niaj cy si w nauce mog otrzyma wiadczenia stypendialne, nagrody i
wyró nienia wypłacane ze rodków innych ni okre lone w art. 94 ust. 1 i 6 ustawy, na zasadach i
warunkach obowi zuj cych w danej uczelni.
§ 15. 1. Stypendia s wypłacane bezpo rednio stypendystom przez jednostki, w których osoby te
odbywaj studia i szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, uczestnicz w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych.
2. rodki finansowe na stypendia wypłacane stypendystom przez jednostki, o których mowa w ust. 1,
refundowane s uczelniom nadzorowanym przez ministra za po rednictwem Biura, z cz ci bud etu
pa stwa, której jest dysponentem, lub przez odpowiednich ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy,
którzy przyznali stypendia z bud etu pa stwa z cz ci b d cej w ich dyspozycji.
3. Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3
pkt 1 i 3 ustawy, refundowane s uczelniom nadzorowanym przez ministra za po rednictwem Biura, z
cz ci bud etu pa stwa, której jest dysponentem, lub przez odpowiednich ministrów wskazanych w art.
33 ust. 2 ustawy, którzy przyznali stypendia, z bud etu pa stwa, z cz ci b d cej w ich dyspozycji, w
wysoko ci okre lonej w odr bnych przepisach.
§ 16. 1. Stypendium, o którym mowa w § 12 ust. 1, jest wypłacane w miesi cach, w których odbywaj
si zaj cia wynikaj ce z toku studiów, nie dłu ej jednak ni przez 10 miesi cy w ci gu roku
akademickiego. W uzasadnionych przypadkach minister albo odpowiedni ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2 ustawy mog podj decyzj o wypłacaniu stypendium równie w miesi cach wolnych od zaj .
2. W przypadku uzyskania przez stypendyst zezwolenia na przedłu enie okresu kształcenia w
Rzeczypospolitej Polskiej minister albo odpowiedni ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy mog
przyzna stypendium na pozostały okres kształcenia.
3. Minister albo odpowiedni ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy mog przedłu y
wypłacanie stypendium równie po zako czeniu kształcenia, przez okres nie dłu szy jednak ni 3
miesi ce.
§ 17. 1. Cudzoziemcy podejmuj cy studia i szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, uczestnicz cy w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych w uczelniach publicznych na zasadach odpłatno ci lub
podejmuj cy studia prowadzone w j zyku obcym wnosz , z zastrze eniem ust. 2, opłat stanowi c
rocznie równowarto nie mniej ni :
1) na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich - 2.000 euro;
2) na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, medycznych sta ach podyplomowych, sta ach
naukowych i artystycznych, szkoleniach specjalizacyjnych i sta ach habilitacyjnych - 3.000 euro;
3) na kursach dokształcaj cych i studenckich praktykach zawodowych - 3.000 euro;

4) za udział w kursie j zykowym, w tym kursie przygotowawczym do podj cia nauki w j zyku polskim 2.000 euro;
5) w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostkach badawczo-rozwojowych i
jednostkach organizacyjnych posiadaj cych status jednostki badawczo-rozwojowej oraz Polskiej
Akademii Umiej tno ci - wysoko opłaty ustalonej dla danej formy kształcenia w uczelni.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie mog by ni sze ni planowany koszt kształcenia, z
zastrze eniem ust. 3.
3. Wysoko opłat, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik jednostki prowadz cej kształcenie.
Osoby pochodzenia polskiego podejmuj ce nauk na warunkach odpłatno ci wnosz opłaty obni one o
30 %.
4. Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe w uczelniach
publicznych na zasadach odpłatno ci wnosz w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 1,
podwy szone o równowarto 200 euro, niezale nie od liczby podj tych kierunków studiów.
5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, wnosz opłat za:
1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi - w wysoko ci stanowi cej
równowarto 2.000 euro;
2) przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia sta u habilitacyjnego - w wysoko ci
stanowi cej równowarto 3.000 euro.
§ 18. 1. Opłaty, o których mowa w § 17, wnoszone s na rachunek bankowy albo do kasy jednostki
prowadz cej kształcenie, w przeliczeniu na złote polskie według kursu redniego euro Narodowego Banku
Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty te s wnoszone za cały okres nauki, w terminie do dnia rozpocz cia
kształcenia lub przyst pienia do egzaminu.
2. Je eli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej ni rok akademicki, opłata
naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki prowadz cej kształcenie mo e przedłu y
termin wniesienia opłaty lub wyrazi zgod na wniesienie opłat w ratach, odr bnie za ka dy rok
akademicki lub semestr nauki.
4. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera si ustawowe odsetki. W przypadku zalegania z
opłatami przez okres dłu szy ni trzy miesi ce nast puje skre lenie z listy uczestników kształcenia.
5. Opłaty za nauk nie podlegaj zwrotowi, z zastrze eniem ust. 6.
6. Opłaty za nauk podlegaj zwrotowi za okres niepobierania nauki, je eli cudzoziemiec otrzymał
urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych za wiadczeniem lekarskim albo z
innych wa nych, udokumentowanych przyczyn losowych.
§ 19. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podj cia przez niego
nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatno ci kierownik
jednostki prowadz cej kształcenie, na wniosek zainteresowanego, mo e obni y opłat , o której mowa w
§ 17, lub zwolni z niej całkowicie.
§ 20. Cudzoziemcy pobieraj cy nauk na podstawie dotychczas obowi zuj cych przepisów
zachowuj prawo do przyznanych wiadcze oraz ponosz opłaty w wysoko ci okre lonej w
dotychczasowych przepisach do ko ca okresu nauki przewidzianego dla danej formy kształcenia.
§ 21. Traci moc rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w
sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i szkoleniach (Dz. U. Nr 69, poz. 634).
§ 22. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego kieruje działem administracji rz dowej - szkolnictwo wy sze,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego (Dz. U. Nr 131,
poz. 912).

1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i
711 i Nr 144, poz. 1043.

