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1365
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 9 wrzeÊnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleƒ
oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 12 paêdziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów i szkoleƒ oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190,
poz. 1406) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Cudzoziemcy mogà byç przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3, prowadzone w j´zyku obcym, z wy∏àczeniem studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach medycznych z zakresu dyscyplin klinicznych, je˝eli legitymujà si´ dokumentem potwierdzajàcym znajomoÊç j´zyka obcego,
w którym prowadzone sà studia, wymienionym w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 13, poz. 82 i Nr 249, poz. 1857 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 587), z zastrze˝eniem
ust. 4.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogà byç przyjmowani cudzoziemcy z pomini´ciem zasad
rekrutacji obowiàzujàcych obywateli polskich, którzy:
1) legitymujà si´ zalegalizowanym lub
opatrzonym apostille Êwiadectwem lub
innym dokumentem uzyskanym za granicà, uprawniajàcym do ubiegania si´
o przyj´cie na studia w uczelniach ka˝dego typu w paƒstwie, w którego systemie dzia∏a∏a instytucja wydajàca Êwiadectwo, uznanym za równowa˝ny odpowiedniemu polskiemu Êwiadectwu
———————
1) Minister

Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 216, poz. 1596).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68,
poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.

dojrza∏oÊci, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji Êwiadectw
szkolnych i Êwiadectw maturalnych
uzyskanych za granicà, albo uznanym,
na podstawie umowy mi´dzynarodowej, za równowa˝ny odpowiedniemu
polskiemu Êwiadectwu dojrza∏oÊci lub
za uprawniajàcy do podj´cia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wyka˝à wymagane w uczelni przyjmujàcej szczególne predyspozycje do
podj´cia studiów na kierunkach wymagajàcych takich predyspozycji.
2. Na studia drugiego stopnia mogà byç
przyjmowani cudzoziemcy z pomini´ciem
zasad rekrutacji obowiàzujàcych obywateli
polskich, którzy legitymujà si´ zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukoƒczenia
uczelni za granicà uprawniajàcym do podj´cia studiów drugiego stopnia w paƒstwie, w którym zosta∏ wydany, uznanym
za równorz´dny z odpowiednim polskim
dyplomem ukoƒczenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukoƒczenia
studiów wy˝szych uzyskanych za granicà,
chyba ˝e zostali zwolnieni na podstawie
tych przepisów z post´powania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie
umowy mi´dzynarodowej, za równorz´dny z odpowiednim polskim dyplomem
ukoƒczenia studiów pierwszego stopnia
lub za uprawniajàcy do podj´cia studiów
drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.”;
3) § 4—6 otrzymujà brzmienie:
„§ 4. Na studia podyplomowe mogà byç przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadajà dyplom
ukoƒczenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo
zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukoƒczenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów za granicà, uznany za
równorz´dny z odpowiednim polskim dyplomem ukoƒczenia studiów pierwszego lub
drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukoƒczenia studiów wy˝szych uzyskanych za granicà, chyba ˝e zostali zwolnieni na podstawie tych
przepisów z post´powania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy mi´dzynarodowej, za równorz´dny z odpowied-
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nim polskim dyplomem ukoƒczenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniajàcy do podj´cia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. 1. Na studia doktoranckie mogà byç przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadajà
dyplom ukoƒczenia studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub
inny dokument ukoƒczenia studiów za
granicà, uznany za równorz´dny z polskim
dyplomem ukoƒczenia studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukoƒczenia studiów
wy˝szych uzyskanych za granicà, chyba ˝e
zostanà zwolnieni na podstawie tych przepisów z post´powania nostryfikacyjnego,
albo uznany, na podstawie umowy mi´dzynarodowej, za równorz´dny z odpowiednim polskim dyplomem ukoƒczenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich lub za uprawniajàcy do podj´cia studiów doktoranckich
w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na sta˝ habilitacyjny mogà byç przyjmowani cudzoziemcy, którym nadany zosta∏
w Polsce stopieƒ naukowy doktora lub
stopieƒ doktora w zakresie sztuki albo którzy posiadajà zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument stwierdzajàcy uzyskanie za granicà stopnia doktora, uznany
za równorz´dny ze stopniem naukowym
doktora lub stopniem doktora w zakresie
sztuki nadawanym w Polsce, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
uzyskanych za granicà, chyba ˝e zostanà
zwolnieni na podstawie tych przepisów
z post´powania nostryfikacyjnego, albo
uznany, na podstawie umowy mi´dzynarodowej, za równorz´dny ze stopniem naukowym doktora lub stopniem doktora
w zakresie sztuki nadawanym w Polsce lub
za uprawniajàcy do odbycia sta˝u habilitacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. W przypadku gdy Êwiadectwa, dyplomy albo
inne dokumenty uzyskane za granicà, o których mowa w § 3—5, podlegajà uznaniu
w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiàzany przedstawiç zaÊwiadczenie stwierdzajàce równorz´dnoÊç z odpowiednim polskim Êwiadectwem dojrza∏oÊci, dyplomem
ukoƒczenia studiów wy˝szych lub dyplomem nadania stopnia naukowego doktora
lub stopnia doktora w zakresie sztuki, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ do koƒca pierwszego
semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezale˝nych od cudzoziemca —
równie˝ w terminie póêniejszym ustalonym
przez rektora uczelni lub kierownika jednostki naukowej innej ni˝ jednostka organizacyjna uczelni.”;
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4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43
ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. —
Prawo o szkolnictwie wy˝szym, zwanej dalej
„ustawà”, nieznajàcy j´zyka polskiego na poziomie umo˝liwiajàcym korzystanie z nauki,
zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie po uprzednim ukoƒczeniu kursu przygotowawczego do podj´cia nauki w j´zyku
polskim, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, sà
kierowani do uczelni w celu odbycia studiów
przez dzia∏ajàcych z upowa˝nienia ministra
kierowników jednostek, w których ukoƒczyli
kurs przygotowawczy.”;
5) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Rektor uczelni niezw∏ocznie informuje Biuro i ministrów wymienionych w art. 33
ust. 2 ustawy, a tak˝e Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej:
1) o przyj´ciu na studia cudzoziemców,
o których mowa w art. 43 ust. 3
pkt 2 i 4 ustawy;
2) o niepodj´ciu kszta∏cenia przez cudzoziemców, o których mowa w art. 43
ust. 3 ustawy, lub skreÊleniu ich z listy
studentów.”;
6) w § 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o przyznanie stypendium na kolejny rok kszta∏cenia cudzoziemcy sk∏adajà za
poÊrednictwem uczelni, w których odbywajà kszta∏cenie, nie póêniej ni˝ do dnia
30 listopada, a w przypadku ubiegania si´
o przyznanie stypendium na semestr letni —
do dnia 31 marca.”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przebywa, w okresie innym ni˝ przerwy
mi´dzysemestralne, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez okres d∏u˝szy
ni˝ 30 dni.”,
c) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zosta∏ ukarany dyscyplinarnie lub skazany
prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe.”;
7) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendia sà wyp∏acane bezpoÊrednio stypendystom przez jednostki, w których osoby te odbywajà studia i szkolenia, o których
mowa w § 1 ust. 1, uczestniczà w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych, z góry
w terminie do 5 dnia miesiàca.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego cudzoziemców, o których mowa
w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, refundowane sà uczelniom nadzorowanym przez ministra za poÊrednictwem Biura, z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której jest dysponentem, lub
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przez odpowiednich ministrów wskazanych
w art. 33 ust. 2 ustawy, którzy przyznali stypendia, z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci b´dàcej
w ich dyspozycji, w wysokoÊci okreÊlonej
w odr´bnych przepisach, jedynie w przypadku gdy cudzoziemcowi nadany zosta∏
stopieƒ naukowy doktora lub stopieƒ doktora w zakresie sztuki w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 4 lata od dnia otwarcia przewodu doktorskiego. Do tego okresu nie wlicza si´ okresu
przebywania na urlopie macierzyƒskim lub
urlopie wychowawczym.”;
8) w § 17:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. WysokoÊç
op∏at,
o
których
mowa
w ust. 1 i 5, ustala rektor uczelni lub kierownik jednostki naukowej innej ni˝ jednostka
organizacyjna uczelni. Cudzoziemcy, którzy
spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 5
ust. 1—3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532,
z póên. zm.3)), podejmujàcy na zasadach odp∏atnoÊci, prowadzone w j´zyku polskim,
studia lub szkolenia, o których mowa
w § 1 ust. 1, wnoszà op∏aty obni˝one
o 30 %.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1,
wnoszà op∏at´ za:
1) przeprowadzenie przewodu doktorskiego
poza studiami doktoranckimi — w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç nie
mniej ni˝ 2 000 euro;
2) przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia sta˝u habilitacyjnego
— w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç nie mniej ni˝ 3 000 euro.”;
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r.
Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416 i Nr 216, poz. 1367.
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9) w § 18:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W uzasadnionych przypadkach rektor lub
kierownik jednostki naukowej innej ni˝ jednostka organizacyjna uczelni mo˝e przed∏u˝yç termin wniesienia op∏aty lub wyraziç
zgod´ na wniesienie op∏at w ratach, odr´bnie za ka˝dy rok akademicki lub semestr
nauki.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Op∏aty za nauk´ podlegajà zwrotowi za
okres niepobierania nauki, je˝eli cudzoziemiec otrzyma∏ urlop lub zrezygnowa∏ z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaÊwiadczeniem lekarskim albo z innych wa˝nych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym ˝e op∏at´ za pierwszy
rok studiów, studiów doktoranckich i studiów
podyplomowych zwraca si´ w wysokoÊci pomniejszonej o równowartoÊç 200 euro.”;
10) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. W przypadku trudnej sytuacji materialnej
cudzoziemca lub w przypadku podj´cia
przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kszta∏cenia w innej formie na warunkach odp∏atnoÊci rektor lub kierownik
jednostki naukowej innej ni˝ jednostka organizacyjna uczelni, na wniosek zainteresowanego, mo˝e obni˝yç op∏at´, o której mowa w § 17, lub zwolniç z niej ca∏kowicie.”.
§ 2. Cudzoziemcy odbywajàcy kszta∏cenie w dniu
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia ponoszà op∏aty za
kszta∏cenie na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej
w dotychczasowych przepisach do koƒca okresu
kszta∏cenia przewidzianego dla danej formy kszta∏cenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka

