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SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW  

W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE  

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

§ 1 

1. Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba 

nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski 

paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są 

traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy. 

 

2. Egzamin wstępny określony dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów 

obowiązuje wszystkich cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na I rok jednolitych 

studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia w roku 

akademickim 2019/2020. Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminu wstępnego ustalił 

Senat ASP w uchwale rekrutacyjnej nr …/2018 oraz w stanowiących jej integralną część 

załącznikach od 1A do 9B.  

 

3. Cudzoziemcy są przyjmowani na I rok studiów w ramach limitu przyjęć ustalonego dla 

kierunku studiów – na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego. 

 

§ 2 

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP albo korzysta z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP, 

3) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy 

w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 

3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach 

4) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających 

na terytorium RP, 

5) posiadacze certyfikatu (co najmniej na poziomie biegłości językowej C1), 

poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego wydanego przez 

Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 

Obcego, 

6) posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia, 

7) cudzoziemcy, będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkający 

na terytorium RP. 

 

2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1 mogą podejmować i odbywać studia na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 
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2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez ASP w Krakowie, na zasadach 

określonych w tych umowach, 

3) decyzji ministra, 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, 

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 

zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, 

6) decyzji administracyjnej rektora. 

 

 

§ 3 

1. Cudzoziemcy, kandydaci na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego 

i drugiego stopnia składają: 

1) dokumenty wymienione w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2, 
2) oświadczenie o podjęciu studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub 

na innych zasadach, obowiązujących cudzoziemców, 

3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego zgodnie z wymogami 

określonymi w § 4 ust. 2-4, 

4) poświadczoną przez ASP kserokopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium RP. 

 

2. Dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie powinny być przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP. 

 

3. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 

potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) świadectwa dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o 

przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, 

3) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International   

Baccalaureate Organization w Genewie, 

4) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z  

Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, 

5) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi, których wykaz znajduje się na 

stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, jeżeli posiadają decyzje administracyjną wydana przez właściwego kuratora 

oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

 

5. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy: 

1)  posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich wydany w Rzeczypospolitej Polskiej lub  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-12-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-12-2018&qplikid=2151#P2151A2
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2) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich wydany za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający 

do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 

3) dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej, 

albo w drodze nostryfikacji. 

 

§ 4 

1. Cudzoziemcom, kandydatom na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego 

i drugiego stopnia przysługuje prawo do przysłania podlegających ocenie (portfolio) 

własnych prac artystycznych i/lub projektowych – do dnia 31 maja 2019 roku. Ocena 

portfolio odpowiada przeglądowi prac artystycznych kandydata przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

 

2. Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim, pod 

warunkiem, że w okresie rejestracji online kandydatów złoży do właściwego dziekanatu 

wydziału wniosek o przeprowadzenie egzaminu w języku angielskim.  

 

3. Podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna może uznać 

znajomość języka polskiego kandydata-cudzoziemca, za wystarczający do podjęcia 

studiów, wpisując ten fakt w treść protokołu egzaminacyjnego. 

 

 

4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone w języku polskim jeżeli:  

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim  

w jednostkach  wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka       

polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową 

Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień 

znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, 

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,  

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone  

w języku polskim. 

 

5.  Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli 

legitymuje się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego wymienionym 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. 

 

 

§ 5 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 

podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1125).  

 


