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 ZARZĄDZENIE NR 37/2019 
REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 28 maja  2019 r. 
 

w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie  

 
Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) w związku z art. 69 i 70 oraz 
art. 323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) 

 
zarządza  się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Zgodnie z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej 
dalej „ustawą”, cudzoziemcy posiadający dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2-3 
ustawy, mogą podejmować i odbywać studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią”, na podstawie decyzji  administracyjnej rektora. 

2. Cudzoziemiec może podjąć studia w Uczelni, jeżeli:  
1) ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim  

w jednostce  wyznaczonej  przez  ministra  właściwego  do  spraw  szkolnictwa 
wyższego, lub  

2) posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka 
polskiego,  wydany  przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego, lub 

3) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie 
kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej,  
z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy, lub 

4) uzyskał potwierdzenie Uczelni, że przygotowanie i stopień znajomości języka 
polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.  

 
§ 2 

1. W Uczelni powołuje się komisję egzaminacyjną potwierdzającą przygotowanie i stopień 
znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez 
cudzoziemców, zwaną dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzą: 
1) przedstawiciel wydziału, 
2) kierownik katedry/zakładu, 
3) nauczyciel akademicki – filolog języka polskiego. 

3. Uczelnia każdorazowo ustala imienny skład Komisji.  
 

§ 3 
1. Komisja potwierdza przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego pozwalający 

na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców poprzez:  
1) bezpośrednią rozmowę z kandydatem, lub 
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2) przeczytanie przez kandydata tekstu wskazanego przez Komisję, lub 
3) napisanie przez kandydata egzaminu z języka polskiego, lub 
4) uznanie oceny z przedmiotu „język polski” uzyskanej na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, lub 
5) uznanie innych form kształcenia w języku polskim. 

2. Do uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w  ust. 1, zobowiązani są cudzoziemcy 
nieposiadający żadnego z dokumentów, o których mowa w  § 1 ust. 2 pkt 1-3. 

 
§ 4 

1. O terminie przeprowadzenia potwierdzenia przygotowania i stopnia znajomości języka 
polskiego, Uczelnia powiadamia kandydata na studia elektronicznie – poprzez adres 
poczty elektronicznej lub telefonicznie – poprzez telefon kontaktowy podany przez 
kandydata w ankiecie osobowej kandydata (cudzoziemca) na studia. 

2. Decyzję potwierdzającą przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego 
pozwalający na odbywanie przez kandydata na studia – cudzoziemca studiów  
w języku polskim, Komisja podejmuje większością głosów. Protokół Komisji 
zawierający uzasadnienie decyzji, podpisują wszyscy członkowie Komisji. Wzór 
protokołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

3. Protokół Komisji stwierdzający przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego 
niepozwalający na odbywanie przez kandydata na studia – cudzoziemca studiów  
w języku polskim, stanowi podstawę do wydania przez rektora decyzji administracyjnej  
o nieprzyjęciu kandydata na studia. 

4. Od decyzji rektora kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 

§ 5 
1. Za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim i studiach 

niestacjonarnych pobiera się opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od 

cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy. 
3. Wysokość opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców oraz zasady i warunki 

zwalniania z tych opłat określają odrębne wewnętrzne akty prawne Uczelni.   
 

§ 6 
Traci moc: 

1)  zarządzenie Nr 46/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia zasad podejmowania studiów  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące 
obywatelami polskimi; 

2) zarządzenie Nr 99/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej potwierdzającej 
przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca. 

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa  
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Załącznik do zarządzenia Nr 37/2019 Rektora PWSZ  
w Koninie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad 
podejmowania studiów przez cudzoziemców w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie  

 

Protokół  
Komisji egzaminacyjnej potwierdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka 

polskiego przez cudzoziemca 
 

Komisja w składzie : 

1. ……………………………………….……………, 

2. ……………………………………….……………, 

3. ……………………………………….……………, 

 
na podstawie Zarządzenia nr .../2019  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia …………………….. w sprawie określenia zasad podejmowania studiów przez cudzoziemców  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 
potwierdza, iż przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego Pani/Pana 
……………………………………….……………., obywatela ……………………………….., 

pozwala / nie pozwala*  na studiowanie w języku polskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie.  
 

 

Pieczątka i podpis przewodniczącego Komisji  

 

 

..................................................... 

 

 

Pieczątki i podpisy pozostałych członków Komisji 

 

 

....................................................                            ..................................................... 

 
 
 
*) niewłaściwe skreślić  
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Uzasadnienie 
 

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

 

 

Pieczątki i podpisy Komisji  

 

..................................................    ...................................................      ..................................................... 

 

Otrzymują: 
1) Pani/Pan ……………………..…………………..,  
2) Wydział ……………………………………….., 
3) A/a. 


