Dz.U.09.176.1365
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO1)
z dnia 9 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i
szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
(Dz. U. z dnia 22 października 2009 r.)

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr
2)
164, poz. 1365, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 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. Nr 190, poz. 1406) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3,
prowadzone w języku obcym, z wyłączeniem studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach
medycznych z zakresu dyscyplin klinicznych, jeŜeli legitymują się dokumentem potwierdzającym
znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w słuŜbie cywilnej (Dz. U. Nr 13, poz. 82 i Nr
249, poz. 1857 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 587), z zastrzeŜeniem ust. 4.";
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1.
Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani
cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy:
1) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym
dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na
studia w uczelniach kaŜdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja
wydająca świadectwo, uznanym za równowaŜny odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw
szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na
podstawie umowy międzynarodowej, za równowaŜny odpowiedniemu polskiemu
świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykaŜą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia
studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.
2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad
rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub
opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą
uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został
wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyŜszych uzyskanych za granicą, chyba Ŝe zostali zwolnieni na podstawie tych
przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy
międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w
Rzeczypospolitej Polskiej.";
3) § 4-6 otrzymują brzmienie:
"§ 4. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom

ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub
inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów
za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z
przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyŜszych uzyskanych za
granicą, chyba Ŝe zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania
nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z
odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych
w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. 1. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w
Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyŜszych uzyskanych za granicą, chyba Ŝe
zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo
uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub
za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na staŜ habilitacyjny mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którym nadany został w Polsce
stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki albo którzy posiadają
zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument stwierdzający uzyskanie za granicą
stopnia doktora, uznany za równorzędny ze stopniem naukowym doktora lub stopniem
doktora w zakresie sztuki nadawanym w Polsce, zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą, chyba Ŝe
zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo
uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny ze stopniem naukowym
doktora lub stopniem doktora w zakresie sztuki nadawanym w Polsce lub za uprawniający
do odbycia staŜu habilitacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o których
mowa w § 3-5, podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany
przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim
świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyŜszych lub dyplomem nadania
stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w zakresie sztuki, w terminie nie dłuŜszym
niŜ do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezaleŜnych
od cudzoziemca - równieŜ w terminie późniejszym ustalonym przez rektora uczelni lub
kierownika jednostki naukowej innej niŜ jednostka organizacyjna uczelni.";
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyŜszym, zwanej dalej "ustawą", nieznający języka polskiego na poziomie
umoŜliwiającym 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 upowaŜnienia ministra kierowników jednostek, w
których ukończyli kurs przygotowawczy.";
5) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11.
Rektor uczelni niezwłocznie informuje Biuro i ministrów wymienionych w art. 33 ust. 2
ustawy, a takŜe Komendanta Głównego StraŜy Granicznej:
1) o przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy;
2) o niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3
ustawy, lub skreśleniu ich z listy studentów.";
6) w § 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wnioski o przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia cudzoziemcy składają za
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8)

9)

10)

pośrednictwem uczelni, w których odbywają kształcenie, nie później niŜ do dnia 30 listopada,
a w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium na semestr letni - do dnia 31 marca.",
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) przebywa, w okresie innym niŜ przerwy międzysemestralne, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni.",
c) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.";
w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Stypendia są wypłacane bezpośrednio stypendystom przez jednostki, w których osoby te
odbywają studia i szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, uczestniczą w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych, z góry w terminie do 5 dnia miesiąca.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego cudzoziemców, o których mowa w art. 43
ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, refundowane są uczelniom nadzorowanym przez ministra za
pośrednictwem Biura, z części budŜetu państwa, której jest dysponentem, lub przez
odpowiednich ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy, którzy przyznali stypendia, z
budŜetu państwa, z części będącej w ich dyspozycji, w wysokości określonej w odrębnych
przepisach, jedynie w przypadku gdy cudzoziemcowi nadany został stopień naukowy doktora
lub stopień doktora w zakresie sztuki w okresie nie dłuŜszym niŜ 4 lata od dnia otwarcia
przewodu doktorskiego. Do tego okresu nie wlicza się okresu przebywania na urlopie
macierzyńskim lub urlopie wychowawczym.";
w § 17:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 5, ustala rektor uczelni lub kierownik jednostki
naukowej innej niŜ jednostka organizacyjna uczelni. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr
53, poz. 532, z późn. zm.3)), podejmujący na zasadach odpłatności, prowadzone w języku
polskim, studia lub szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, wnoszą opłaty obniŜone o 30 %.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, wnoszą opłatę za:
1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi - w wysokości
stanowiącej równowartość nie mniej niŜ 2.000 euro;
2) przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia staŜu habilitacyjnego - w
wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niŜ 3.000 euro.";
w § 18:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W uzasadnionych przypadkach rektor lub kierownik jednostki naukowej innej niŜ jednostka
organizacyjna uczelni moŜe przedłuŜyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na
wniesienie opłat w ratach, odrębnie za kaŜdy rok akademicki lub semestr nauki.",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeŜeli cudzoziemiec
otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim albo z innych waŜnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z
tym Ŝe opłatę za pierwszy rok studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych
zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 euro.";
§ 19 otrzymuje brzmienie:
"§ 19.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez
niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach
odpłatności rektor lub kierownik jednostki naukowej innej niŜ jednostka organizacyjna
uczelni, na wniosek zainteresowanego, moŜe obniŜyć opłatę, o której mowa w § 17, lub
zwolnić z niej całkowicie.".

§ 2. Cudzoziemcy odbywający kształcenie w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia ponoszą opłaty za
kształcenie na zasadach i w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do końca okresu

kształcenia przewidzianego dla danej formy kształcenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyŜsze,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1596).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i
711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz.
1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 216, poz.
1367.
1)

