Wymagane dokumenty
Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego jest pierwszym koniecznym etapem
rekrutacji.
Następnie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:


kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – dokument nie jest wymagany
przy kierunkach II stopnia,



kserokopia dyplomów i suplementów studiów licencjackich lub/i magisterskich (oryginał/odpis
do wglądu) – dokumenty wymagane przy kierunkach studiów II stopnia oraz kierunków
dedykowanych dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich,



1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80%
powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną
na odwrocie),



kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),



potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej



ankiety osobowej (podpis),



umowy o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie),



załączników do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie).

Dodatkowe dokumenty
Dla kandydatów z maturami zagranicznymi


tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,



legalizacja dokonana w kraju uzyskania lub w ambasadzie (informacje nt. uznawania w Polsce
zagranicznych dokumentów o wykształceniu znajdują się na stronie MNiSW),



tłumaczenie legalizacji na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, jeżeli kandydat
ubiega się o przyjęcia na studia w języku polskim.

Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate)


tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dla kandydatów z zagranicznymi dyplomami uczelni wyższych


legalizacja dyplomu dokonana w kraju uzyskania lub w ambasadzie (informacje nt. uznawania
w Polsce zagranicznych dokumentów o wykształceniu znajdują się na stronie MNiSW),



tłumaczenie legalizacji dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, jeżeli
kandydat ubiega się o przyjęcia na studia w języku polskim.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa


polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na
okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklaracja
przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (do wglądu przed 1
października w Dziekanacie),



zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
obranym kierunku i formie kształcenia.

WAŻNE: kandydaci zobowiązani do legalizacji dokumentów, w ciągu pierwszego semestru studiów
zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu nostryfikację matury/dyplomu studiów.
Cudzoziemiec, który posiada Kartę Polaka lub zaświadczenie o pochodzeniu polskim zobowiązany
jest dostarczyć ich kopię (oryginał do wglądu) wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Dodatkowe wymagania dotyczące języka
Cudzoziemcy mogą rozpocząć naukę w Uniwersytecie SWPS studiach prowadzonych w języku polskim,
jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego, a w szczególności:
 ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 uzyskają potwierdzenie Uniwersytetu SWPS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Dostarczenie dokumentów
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji zgodnie z wybranym kierunkiem
studiów. Można je złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty.
Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do
podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o
warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie
Dodatkowo należy dołączyć oryginał świadectwa dojrzałości oraz dyplomy i suplementy studiów
licencjackich lub/i magisterskich, które po ukończeniu procesu rekrutacji zostaną zwrócone.
Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie
wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

