WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat powinien osobiście złożyć nastepujące 2 komplety dokumentów
Komplet nr 1
Forma
Lp.

Dokument

Uwagi
Oryginał

Kopia

Tłumaczenie

- wypełniony czytelnie drukowanymi literami
- imię i nazwisko kandydata powinno mieć brzmienie takie jak w paszporcie zagranicznym
- łacińska transkrypcja (Zasady cz. I, art. 8 ust. 2)
- na stronie tytułowej należy wkleić 1 kolorowe zdjęcie
- powinien być podpisany

1

Kwestionariusz

tak

2

1 kolorowe zdjęcie na dokumenty

tak

3

Oświadczenie (załącznik nr 5)

tak

4

Dokumenty potwierdzające polską narodowość lub pochodzenie:
świadectwo urodzenia (metryka) i inne uzupełniające dokumenty

tak

tak

tak

5

Zaświadczenie z ostatniej klasyfikacji dla uczniów klas maturalnych

tak

tak

tak

6

Świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę

tak

tak

tak

7

Zaświadczenie zawierające klauzulę stwierdzające prawo kandydata do
ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju zamieszkania
(potwierdzenie, że wydany „Atestat” daje prawo na studia wyższe

tak

tak

- dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę
- wystawiane jest przez szkołę lub wydział oświaty w miejscu zamieszkania

8

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia
studiów na obranym kierunku

tak

tak

- forma 086-У

9

Zaświadczenie z wynikami badań na AIDS/HIV

tak

tak

- jeżeli zaświadczenie zostało wydane w języku angielskim bądź po łacinie, tłumaczenie
nie jest potrzebne

- w przypadku osób niepełnoletnich podpisy powinni złożyć obydwoje rodzice lub
opiekunowie prawni

10 Życiorys

tak

- napisany odręcznie lub nadrukowany życiorys powinien być podpisany przez kandydata

11 Opinia od towarzystwa

tak

- w przypadku, jeżeli w miejscowości nie ma organizacji polskiej, opinię może wystawić
ksiądz

12 Kserokopia zagranicznego paszportu
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd kandydata za granicę,
dotycząca osób niepełnoletnich
Próbki prac lub kasety z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia
14
artystyczne
13

tak
- obydwoje rodziców powinni podpisać dokument w Wydziale Prawnym Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie w obecności konsula

tak
tak
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- do uczelni w Polsce powinny być dostarczone do końca maja

Komplet nr 2
Forma
Lp.

Dokument

Uwagi
Oryginał

Kopia

Tłumaczenie

1

Kwestionariusz

tak

- wypełniony czytelnie drukowanymi literami
- imię i nazwisko kandydata powinno mieć brzmienie takie jak w paszporcie zagranicznym
- łacińska transkrypcja (Zasady cz. I, art. 8 ust. 2)
- na stronie tytułowej należy wkleić 1 kolorowe zdjęcie
- powinien być podpisany

2

Oświadczenie (załącznik nr 5)

tak

- w przypadku osób niepełnoletnich podpisy powinni złożyć obydwoje rodzice lub
opiekunowie prawni

3

Dokumenty potwierdzające polską narodowość lub pochodzenie:
świadectwo urodzenia (metryka) i inne uzupełniające dokumenty

tak

tak

4

Zaświadczenie z ostatniej klasyfikacji dla uczniów klas maturalnych

tak

tak

5

Świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę

tak

tak

6

Zaświadczenie zawierające klauzulę stwierdzające prawo kandydata do
ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju zamieszkania
(potwierdzenie, że wydany „Atestat” daje prawo na studia wyższe

tak

tak

- dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę
- wystawiane jest przez szkołę lub wydział oświaty w miejscu zamieszkania

7

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia
studiów na obranym kierunku

tak

tak

- forma 086-У

8

Zaświadczenie z wynikami badań na AIDS/HIV

tak

tak

- jeżeli zaświadczenie zostało wydane w języku angielskim bądź po łacinie, tłumaczenie
nie jest potrzebne

9

Życiorys

tak

- napisany odręcznie lub nadrukowany życiorys powinien być podpisany przez kandydata

10 Opinia od towarzystwa

tak

11 Kserokopia zagranicznego paszportu

tak

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd kandydata za granicę,
dotycząca osób niepełnoletnich
Próbki prac lub kasety z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia
13
artystyczne
12

- w przypadku, jeżeli w miejscowości nie ma organizacji polskiej, opinię może wystawić
ksiądz

tak

- obydwoje rodziców powinni podpisać dokument w Wydziale Prawnym Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie w obecności konsula

tak

- do uczelni w Polsce powinny być dostarczone do końca maja
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