
INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW 

 

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 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 
 

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA STUDIA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

 

1. rejestracja w systemie IRK ( Internetowa Rejestracja Kandydatów ) - założenie konta, wprowadzenie 

danych osobowych, wybór kierunków studiów.  
 

2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane w systemie IRK 

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tytuł: Opłata rekrutacyjna 2021 
SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL 
 

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. 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. 

4. tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę 

tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości  

5. kserokopia Karty Polaka (oryginał do wglądu) 

6. kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (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. 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. 

4. tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości  

5. kserokopia Karty Polaka (oryginał do wglądu) 

6. kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (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 2021/2022 

 

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 
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