INFORMACJA
DLA CUDZOZIEMCÓW ZAINTERESOWANYCH STUDIAMI W NASZEJ UCZELNI
W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365 z 2005 r.),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 190 poz. 1406
z dnia 12.10.2006 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych.

1.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia:

-

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
„
posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
„
korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
„
obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne
na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, przy czym tym osobom nie
przysługuje prawo do stypendium socjalnego, mieszkaniowego, na wyżywienie
oraz zapomóg.
Mogą także podjąć studia na zasadach określonych w ust. 2.
„ pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego EFTA jeśli są lub byli zatrudnieni
w Polsce a także członkowie ich rodzin, o ile zamieszkują na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

-

2. Pozostali nie wymienieni wyżej mogą podejmować i odbywać studia:
umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach,
„ zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię na zasadach określonych w tych
umowach,
- decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
„ rektora uczelni.
-

jako:
- stypendyści strony polskiej,
- na zasadach odpłatności,
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
- jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę,
- jako stypendyści uczelni
Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia:
- za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które
kieruje do uczelni cudzoziemców zakwalifikowanych na studia bez obowiązku odbycia kursu
przygotowawczego,
- za pośrednictwem kierujących ich do uczelni w celu odbycia studiów a działających
z upoważnienia ministra kierowników jednostek, w których odbyli kurs przygotowawczy,
- indywidualnie, zwracając się z prośbą o przyjęcie na studia, do Rektora uczelni.
Warunkiem podjęcia przez cudzoziemców prowadzonych w języku polskim studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i turystyka
i rekreacja oraz na studiach I stopnia oraz planowanych na kierunku sport, fizjoterapia:

♦ znajomość języka polskiego w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów potwierdzona
zaświadczeniem o ukończonym kursie przygotowawczym albo posiadanie certyfikatu
znajomości
języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo potwierdzenie tych umiejętności przez
szkołę upoważnioną do przeprowadzania ww. kursów,
♦ studia I stopnia legitymowanie się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym
lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym, dokumentem uzyskanym za granicą,
uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu
w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych
uzyskanych za granią lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
♦

studia II stopnia legitymowanie się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia
albo zalegalizowanym lub opatrzonym
apostille dyplomem lub innym dokumentem
ukończenia
uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia
w państwie, w którym został wydany, uznanym zgodnie z przepisami w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granią lub na
podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów I stopnia.
W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą,
podlegają nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie
stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub
dyplomem ukończenia studiów wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca
pierwszego semestru studiów.

♦

złożenie pozostałych wymaganych dokumentów (patrz Informator),

♦ wykażą wymagane w uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów wskazanymi
w Informatorze na studia,
♦ w wypadku pozytywnego zdania egzaminu i przyjęcia na studia:
- konieczne jest posiadanie wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
- dokonanie opłaty w wysokości ustalonej przez rektora Uczelni
(nie mniejszej niż 2.000 euro za każdy rok akademicki).
Ponadto obowiązuje 200 euro jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej.
Zgodnie z przepisami Rektor udziela 30 % zniżki od ustalonej kwoty opłaty za studia
osobom pochodzenia polskiego, które spełniają warunki określone w art. 5 ust.1-3 ustawy
o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 z późniejszymi zmianami).
Zainteresowanym możemy zaproponować odpłatne miejsce w Domu Studenta
(standard jak dla studentów polskich).
Ze szczegółami dotyczącymi egzaminu wstępnego można zapoznać się
w zamieszczonym na naszej stronie internetowej (www.awf.gda.pl) informatorze dla
kandydatów na studia i wiadomościach o naszej Uczelni.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w obiektach położonych na
Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich.
Obozy: letni w Ośrodku Szkoleniowym (Bory Tucholskie),
Praktyki: pedagogiczne w szkołach, specjalistyczne w zależności
w szkołach różnych typów, klubach sportowych, kliniczne,
turystycznych.

terenie Uczelni a także
zimowy w Alpach.
od kierunku studiów:
w przedsiębiorstwach

Program studiów I stopnia obejmuje łącznie ok. 2300 godzin podzielonych na bloki
przedmiotowe:
♦ podstawowe: np. anatomia, antropologia, biochemia, biologia, fizjologia człowieka,
biomechanika, psychologia, pedagogika, historia kultury fizycznej, socjologia itp.);
♦ kierunkowe:
Kierunek Wychowanie Fizyczne: np. metodyka wychowania fizycznego, teoria sportu,
teoria wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne specjalne, gimnastyka, pływanie,
lekka atletyka, łyżwiarstwo, sporty walki, żeglarstwo;
Kierunek Turystyki i Rekreacji: np. ekonomika turystyki i rekreacji, geografia
turystyczna,
zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, krajoznawstwo, podstawy
marketingu, integracja europejska, rekreacja ruchowa, język obcy.
Kierunek Fizjoterapia: np. kinezyterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, masaż leczniczy,
kształcenie ruchowe.
Kierunek Sport: np. teoria sportu, teoria treningu sportowego, dyscyplina kierunkowa,
organizacja sportu, prawo w sporcie, fizjologia wysiłku w sporcie, podstawy żywienia
w sporcie.

