
 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W LOTNICZEJ 

AKADEMII WOJSKOWEJ 

 

W zakresie nieuregulowanym poniżej do przyjmowania na studia cudzoziemców 

stosuje się zasady ogólne określone w uchwale rekrutacyjnej oraz w informacjach dla 

Kandydatów. 

 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia drugiego stopnia prowadzone w 

języku polskim, jeżeli: 

1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce 

lub  

2) posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  

lub 

3) 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. 2019 poz. 1373, z późn. zm.), 

 lub 

4) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro. 

2. 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 lub 

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, lub 

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

stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku 

polskim, lub 

4) posiadają dyplom szkoły wyższej wydany na zakończenie kształcenia w 

języku polskim w systemie edukacji RP. 



Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:  

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;  

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, 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-Komendanta, dyrektora instytutu PAN, 

dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu 

międzynarodowego. 

Cudzoziemcy nie posiadający skierowania na studia wydanego przez organy 

wskazane powyżej poddawani są procedurze rekrutacyjnej określonej w uchwale. 

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w LAW składają następujące 

dokumenty: 

1) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu Internetowej 

Rejestracji Kandydatów (IRK); 

2) oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w 

Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w 

drodze nostryfikacji; 

3) poświadczenie dyplomu uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji 

lub apostille; 

4) 2 aktualne fotografie na jasnym tle; 

5) jeden z dokumentów, o którym mowa powyżej potwierdzających znajomość 

języka polskiego lub podanie o przeprowadzenie egzaminu  

z języka polskiego przez Uczelnię; 

6) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez ponoszenia 

opłat (np. Karta Polaka, Karta Uchodźcy, certyfikat poświadczający 

znajomość języka polskiego jako obcego C1); 

7) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej 



Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie, że przystąpi do 

dobrowolnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie 

po rozpoczęciu kształcenia; 

8) skierowanie właściwego organu, jeśli zostali skierowani na studia. 

9) kopię paszportu lub dowód tożsamości (oryginał do wglądu); 

10) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy dokumenty składa pełnomocnik 

kandydata. 

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być 

przetłumaczone na język polski przez: 

1) polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 

polskiego Ministra Sprawiedliwości lub 

2) tłumacza przysięgłego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

3) konsula RP, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego 

systemie edukacji wydano świadectwo, lub 

4) akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną 

państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano 

świadectwo. 

 

 


