INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW
Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie
posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski
paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z
mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

STUDIA WYŻSZE W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ NA WSZYSTKICH
KIERUNKACH ODBYWAJĄ SIĘ W JĘZYKU POLSKIM
Cudzoziemiec może podjąć i odbywać studia:
✓ na zasadach obowiązujących obywateli polskich
✓ z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
▪ cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
▪ cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
▪ cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
▪ pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE),
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich
rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
▪ cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
▪ cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art.186 ust. 1 pkt
3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.);
▪ cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
▪ obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
2. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ”dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych
formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do
rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz
kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
3. Pozostali cudzoziemcy, z zastrzeżeniem punktu 5 mogą podejmować i odbywać kształcenie na
podstawie:
▪ umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

▪ umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych
umowach;
▪ decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra
wskazanego w art. 33 ust.2
▪ decyzji rektora uczelni.
4. Cudzoziemcy, o których mowa punkcie 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie:
▪ jako stypendyści strony polskiej;
▪ na zasadach odpłatności;
▪ bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
▪ jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
▪ jako stypendyści uczelni.
5. 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, posiadający środki finansowe niezbędne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia
doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje
prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
albo na zasadach określonych w punkcie 3 i 4.
6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne
formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w punkcie 3 i 4.

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA STUDIA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

1. rejestracja w systemie IRK ( Internetowa Rejestracja Kandydatów ) - założenie konta, wprowadzenie
danych osobowych, wybór kierunków studiów. Login do założenia konta generowany jest przez
Sekcję ds. Rekrutacji po podaniu daty urodzenia (rekrutacja@wat.edu.pl)
2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane w systemie IRK
3. przesłanie zdjęcia w wersji elektronicznej poprzez system IRK
4. złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

DOKUMENTY WYMAGANE NA STUDIA I STOPNIA
1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego*
2. kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
3. polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na
dany rok akademicki, chyba że są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2) lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. kserokopia polskiego świadectwa dojrzałości lub zalegalizowane/opatrzone apostille zagraniczne
świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na
studia w państwie, w którym został wydany.

5. tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę
tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości
6. kserokopia Karty Polaka (oryginał do wglądu)

DOKUMENTY WYMAGANE NA STUDIA II STOPNIA
1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego*
2. kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
3. polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na
dany rok akademicki, chyba że są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2) lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. kserokopia polskiego dyplomu i suplementu lub zalegalizowany/opatrzony apostille zagraniczny
dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie
na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.
5. tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez
Ministerstwo Sprawiedliwości
6. kserokopia Karty Polaka (oryginał do wglądu)
* Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
▪ ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
▪ 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, lub
▪ uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim ,lub
▪ posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
▪ ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
Wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji muszą być przedstawione w języku polskim.
W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język
polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa
Sprawiedliwości RP.
Dokumenty uprawniające do podjęcia lub kontynuacji studiów powinny posiadać pieczęć apostille lub
legalizację.
Wyniki uzyskane przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są
przeliczane oraz wprowadzane do systemu IRK przez Uczelnię na podstawie przedstawionych
dokumentów.

Wysokość opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne dla cudzoziemców rozpoczynających
kształcenie na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
Studia pierwszego i drugiego stopnia - 1 500 euro za semestr
Opłaty należy wnosić w przeliczeniu na złote polskie według kursu euro NBP w dniu wpłaty

