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Zarządzenie Nr 26/2016 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów doktoranckich w Akademii 
Górniczo-Hutniczej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 

 

Działając na podstawie: art. 66 ust. 2 oraz w zw. z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.),  
w zw. z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1650 z poźn. 
zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Podstawy prawne 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą 
podejmować i odbywać studia doktoranckie, a także uczestniczyć w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych: 
a) na podstawie umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 
b) na podstawie umów zawieranych przez AGH z podmiotami zagranicznymi, na zasadach 
określonych w tych umowach; 
c) na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 
d) na podstawie decyzji Rektora AGH, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia 
doktoranckie, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych: 
a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), 
tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
f) cudzoziemcy, którym na terytorium RP 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 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), 
g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej  
i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu, 
i) 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.  

3. Wymienieni w ust. 2 cudzoziemcy są przyjmowani na studia doktoranckie w drodze 
postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem. 



Rb-D.0201-1-26/16 

Strona 2 z 6 

 

4. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania 
studiów doktoranckich zarówno na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jak  
i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać 
studia doktoranckie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych cudzoziemcy 
niewymienieni w ust. 2, a także osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się 
o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele państw 
członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę 
na warunkach dotyczących obywateli krajów poza unijnych. 

6. 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 doktoranckie na zasadach 
odpłatności.  

§ 2 

Warunki finansowe na jakich cudzoziemcy mogą podejmować 
kształcenie w Polsce 

 

1. Cudzoziemcy o których mowa w § 1 ust. 2, pkt. a)-h) oraz w ust. 4 podejmujący 
kształcenie w AGH na zasadach obowiązujących obywateli polskich, po przyjęciu na 
studia doktoranckie nabywają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi 
oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium dla 
najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. 

2. 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, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt. i), podejmujący studia doktoranckie na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich, mają jedynie prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych 
doktoratów oraz o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

3. Świadczenia, które przysługują osobom, o których mowa w ust.1 i 2 są przyznawane  
i wypłacane tak jak obywatelom polskim, tj. ze środków z budżetu państwa 
przekazywanych uczelni w ramach dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą 
materialną dla studentów i doktorantów. 

4. Jeżeli cudzoziemcy wymienieni w § 1 ust. 2 uczestniczą w organizowanych przez uczelnię 
odpłatnych formach kształcenia (np. studia niestacjonarne, zajęcia prowadzone  
w językach obcych i inne), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych 
warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Cudzoziemcy o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a)-d), mogą podejmować i odbywać studia 
w AGH: 
a) jako stypendyści strony polskiej (stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej), 

b) na zasadach odpłatności, 

c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 

d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 

e) jako stypendyści AGH. 

6. Stypendia strony polskiej, o których mowa w ust. 5 pkt a) przyznaje oraz ustala ich 
wysokość Minister do Spraw Szkolnictwa Wyższego. 

7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być 
stypendystami strony polskiej. 

8. Cudzoziemcy będący stypendystami strony polskiej podejmujący studia doktoranckie 
zwolnieni są z obowiązku ponoszenia opłat za naukę, o których mowa w ust.19. 

9. Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przyznawane jest na poszczególne lata 
studiów przez okres nie dłuższy niż określony przez uczelnię czas trwania danych 
studiów. Stypendium może być przyznane przez okres krótszy niż rok akademicki. 

10. Wnioski cudzoziemców o przyznanie po raz pierwszy stypendiów w ramach limitów 
stypendiów, o których mowa w art. 43. ust. 9 ustawy, przekazywane są przez polskie lub 
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akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa dyplomatyczne lub 
konsularne albo przez upoważnione do tego instytucje zagraniczne do BUWiWM lub 
bezpośrednio do Ministerstwa. 

11. Wnioski o przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia cudzoziemcy składają za 
pośrednictwem uczelni, w której odbywają kształcenie, nie później niż do dnia 30 
listopada, a w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium na semestr letni – do 31 
marca.  

12. Stypendia są wypłacane bezpośrednio przez jednostki, w których osoby te odbywają 
studia.  

13. Stypendium jest wypłacane w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające  
z toku studiów, nie dłużej jednak niż przez 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego.  
W uzasadnionych przypadkach Minister może podjąć decyzję o wypłacaniu stypendium 
również w miesiącach wolnych od zajęć. 

14. Cudzoziemcy podejmujący studia doktoranckie w trybie i na warunkach jako stypendyści 
Strony wysyłającej (rządu innego państwa) otrzymują stypendia przyznawane na 
podstawie umów międzynarodowych, przez Ministerstwo lub instytucje danego kraju 
odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą. 

15. Cudzoziemcy kształcący się jako stypendyści Strony wysyłającej nie ponoszą opłat za 
studia. 

16. W trybie i na warunkach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych mogą być 
przyjmowani na studia doktoranckie cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub 
programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za 
pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek 
dyplomatyczno-konsularnych. 

17. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 16 nie ponoszą opłat za studia ale nie otrzymują 
również stypendium rządu polskiego. We własnym zakresie pokrywają koszty utrzymania 
w Polsce. 

18. Cudzoziemcy podejmujący studia doktoranckie w AGH na zasadach odpłatności wnoszą 
opłaty za studia prowadzone w języku polskim i w języku obcym. 

19. Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności studiów 
doktoranckich ustala Rektor. 

20. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 19 nie może być niższa niż planowane koszty 
kształcenia na studiach doktoranckich. 

21. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię, nie później niż do 
dnia rozpoczęcia studiów zgodnie z programem studiów.  

22. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, 
opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki. 

23. W uzasadnionych przypadkach Rektor uczelni może przedłużyć termin wniesienia opłaty 
lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

24. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki za opóźnienie.  
W przypadku niewniesienia przez doktoranta opłaty w terminie może nastąpić skreślenie 
doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu niewniesienia opłat, po 
uprzednim wezwaniu do ich wniesienia. 

25. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi, za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 
otrzymał urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych 
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn 
losowych. 

26. Warunki odpłatności za studia prowadzone w języku polskim lub w języku obcym określa 
umowa zawierana z cudzoziemcem w formie pisemnej, sporządzana przez jednostkę 
prowadzącą studia doktoranckie.  

§ 3 

Warunki formalne 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie w AGH, jeżeli: 
a) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranych studiach 
doktoranckich i formie kształcenia, 
b) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 
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Zdrowotnego, lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe w AGH prowadzone w języku 
polskim, jeżeli: 
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim  
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
lub, 
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub, 
3) uzyskają potwierdzenie jednostki przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz 
stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. 

3. Okres rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia na jaki został 
przyjęty cudzoziemiec. 

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie prowadzone w języku 
obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego,  
w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695 z późn. 
zm.), z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, 
dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły 
ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym,  
w którym cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce. 

 
§ 4 

Warunki dotyczące wykształcenia 

1. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom 
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany  
w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument 
ukończenia studiów za granicą uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia 
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zgodnie z przepisami  
o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą chyba, że 
zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego albo 
uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub 
za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani również cudzoziemcy: 
a) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, 
uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
b) o których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym, posiadający potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 
określonym poziomie kształcenia. 

3. W przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, 
podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie 
stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej 
dyplomem ukończenia studiów wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca 
pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od 
cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora uczelni. 
 

§ 5 

Uznawalność dyplomów 

1. Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą mogą być uznane za 
równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy 
międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze 
nostryfikacji. 
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2. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez 
uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu 
doktorskiego przynajmniej w jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego 
było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na studiach 
trzeciego stopnia lub do otwarcia przewodu doktorskiego.  

3. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie nadają  
w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnień, o których mowa w ust. 1, jeżeli:  
a) instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:  
w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego 
działają te instytucje, nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub 
realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu lub nie 
działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub,  
b) program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami 
państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.  

4. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu uczelni 
zagranicznej, o których mowa w ust. 1–3, na wniosek zainteresowanego podmiotu 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważniony przez niego podmiot 
wydają w tym przedmiocie opinię lub zaświadczenie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z tym że 
termin, o którym mowa w art. 217 § 3 tej ustawy, wynosi dwadzieścia jeden dni.  

 
§ 6 

Zasady rekrutacji cudzoziemców 

1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich podlegają procedurze rekrutacyjnej na takich samych 
zasadach jak obywatele polscy, określonych w Regulaminie Studiów Doktoranckich  
w ramach limitów przyjęć uchwalonych przez Senat AGH na dany rok akademicki. 

2. Warunkiem dopuszczenia do procedury rekrutacyjnej, cudzoziemców o których mowa  
w ust. 1, jest złożenie na Wydziale, wymaganych dokumentów wymienionych  
w Regulaminie Studiów Doktoranckich.  

3. Cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć: 
a) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia 
na wybranych studiach doktoranckich i formie kształcenia, 
b) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym 
Funduszu Zdrowia – niezwłocznie po rozpoczęciu studiów, 
c) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1-3 przetłumaczone na język polski przez 
tłumacza przysięgłego. 

4. Cudzoziemiec do wpisu ma obowiązek okazać wizę lub kartę pobytu lub inny dokument 
uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w celu załączenia kopii 
do teczki akt osobowych doktoranta). 

5. Kwalifikacja i przyjęcie cudzoziemca na studia doktoranckie odbywa się na wydziale. 
6. Decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.  
7. Kwalifikacja cudzoziemców, o których mowa w § 1 ust. 1 a) i b) na studia doktoranckie 

odbywa się:  
a) w przypadku umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 
b) w przypadku umów zawieranych przez AGH z podmiotami zagranicznymi, na 
zasadach określonych w tych umowach. 

8. Kwalifikacja i przyjęcie cudzoziemca na studia doktoranckie w przypadku umów 
prowadzona jest przez wydziały. 

9. Kwalifikację cudzoziemców na studia doktoranckie na podstawie decyzji Ministra do 
spraw szkolnictwa wyższego regulują odrębne przepisy. 

10. Proces przyjmowania cudzoziemców na podstawie decyzji właściwego ministra odbywa 
się na Wydziale. 

11. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków do ubiegania się o przyjęcie na studia 
doktoranckie na zasadach wymienionych w § 1 ust.1 pkt. a)-c), mogą ubiegać się  
o przyjęcie na studia doktoranckie na podstawie decyzji Rektora AGH. 
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12. Kwalifikacja cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na podstawie decyzji rektora na 
studia doktoranckie w danej dyscyplinie na danym Wydziale odbywa się na podstawie 
przesłanych w formie elektronicznej dokumentów. Proces kwalifikacji odbywa się na 
Wydziale. 

13. Kwalifikacja odbywa się na podstawie załączonych dokumentów, o których mowa  
w § 4 ust. 1-3, CV w języku angielskim lub polskim, suplementu lub dokumentu 
potwierdzającego wykaz przedmiotów na odbytych studiach wraz z ocenami, kopii strony 
ze zdjęciem i danymi osobowymi z paszportu lub innego dokumentu podróży 
uprawniającego do przekroczenia granicy, wydany w Polsce lub przez inne państwo lub 
organizację międzynarodową lub upoważniony do tego inny organ o charakterze 
państwowym.  

14. Kierownik studiów doktoranckich weryfikuje dokumenty cudzoziemca pod względem 
merytorycznym i w porozumieniu z Dziekanem Wydziału określa zasady odpłatności za 
studia. 

15. W przypadku pozytywnej weryfikacji pod względem merytorycznym i możliwości 
zapewnienia opieki naukowej dla cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, 
Dziekan wnioskuje za pośrednictwem Zespołu Studiów Doktoranckich do Rektora  
o przyjęcie cudzoziemca na studia doktoranckie. 

16. Wniosek powinien zawierać określenie formy studiów, okresu odbywania studiów, 
dyscypliny na studiach doktoranckich w ramach programu realizowanego przez 
cudzoziemca, warunków finansowych, zapewnienie zgody na podjęcie opieki naukowej 
nad cudzoziemcem, oraz imię i nazwisko proponowanego opiekuna naukowego. 

17. Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia doktoranckie. 
18. Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. a)-c) są obowiązani złożyć do teczki 

osobowej doktoranta wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4. 
19. Rektor niezwłocznie informuje Ministra oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o: 

a) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w § 1 ust.1 i § 2 ust.5,  
b) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w § 1 ust.1 lub 
skreśleniu ich z listy doktorantów, podając ich imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 
stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnianiu wymagań 
określonych w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, jt., z późn. zm.)  
 

§ 7 

Przepisy końcowe 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 
 

R E K T O R 
 
 

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


