Dział 3. Dokumenty
DOKUMENTY
I.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i
specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu
dokumentów, na który składają się:
1.

ankieta osobowa (podanie - oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w
systemie ERK,

2.

oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości,

3.

oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, w przypadku gdy w postępowaniu
rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej,
natomiast w pozostałych przypadkach - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły,

4.

aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.,

5.

kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego
tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata,

6.

kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),

7.










kandydaci na kierunki:
Wychowanie fizyczne,
Turystyka i rekreacja, specjalność: Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki,
Turystyka i rekreacja, specjalność: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji,
Biologia,
Biotechnologia,
Mikrobiologia,
Ochrona środowiska,
Fizyka,
Edukacja techniczno informatyczna,
orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub
specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza
specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego
przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w
systemie ERK),

8.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Wychowanie fizyczne
zobowiązani są dostarczyć kartę pływacką lub zaświadczenie informujące o umiejętności
pływania wystawione przez ratowników WOPR-u,

9.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Wychowanie fizyczne,
posiadający aktualną klasę mistrzowską (M) lub mistrzowską międzynarodową (MM)
lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinie olimpijskiej oraz kandydaci będący
zawodnikami drużyny na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych w zespołowych
grach sportowych są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego i otrzymują maksymalną liczbę
punktów kwalifikacyjnych. Wymagane jest potwierdzenie wydane przez polski związek
sportowy danej dyscypliny,

10. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Wychowanie fizyczne,
posiadający aktualną drugą klasę sportową w dyscyplinie olimpijskiej lub kandydaci
będący zawodnikami drużyny na drugim szczeblu rozgrywek ligowych w zespołowych
grach sportowych otrzymują 30 dodatkowych punktów kwalifikacyjnych z egzaminu

sprawnościowego. Wymagane jest potwierdzenie wydane przez okręgowy związek sportowy
danej dyscypliny,
11. laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszych Warunków i trybu
rekrutacji zobowiązani są dostarczyć również oryginał dokumentu wydanego przez właściwy
komitet organizacyjny olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce
zajęte w finale,
12. kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o
rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do
wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
13. oświadczenie o podjęciu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim, do wydrukowania z
osobistego konta kandydata w systemie ERK.
II. Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – poza ww. podstawowymi
dokumentami, wymagane są:
1.

oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich wraz z suplementem (albo kopią suplementu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom). W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji
na danym kierunku (specjalności) studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów
I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydat zobowiązany jest do
złożenia również indeksu z przebiegu odbytych studiów lub zaświadczenia o wysokości
średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą (w zależności od
wymogów przedstawionych w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności)
studiów).

III. Od kandydata, który legitymuje się dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane jest:
1. poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* świadectwa lub innego dokumentu
uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach
każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo.
Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
2. zaświadczenie z Kuratorium Oświaty o nostryfikacji świadectwa dojrzałości – uznaniu za
równoważne dokumentu o wykształceniu w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku braku
uznawalności
na
mocy
umów
międzynarodowych
informacja:
www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-izawodowa/uznawanie-wyksztalcenia,
3. Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu wstępnego z języka polskiego - w przypadku braku
oceny z języka polskiego, wymaganej w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku
(specjalności) studiów (opcja dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na warunkach
obywateli polskich) - do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
Dodatkowo od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, wymagane jest:
1. poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni
za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.
Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,
2. zaświadczenie (decyzję) o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą.
Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki
organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku
braku uznawalności na mocy umów międzynarodowych - informacja: www.nauka.gov.pl/szkolnictwowyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/uznawanie-wyksztalcenia.
* Dokumenty poświadczane są poprzez:

1.
Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o
zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – informacja:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
2.
Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z
1961 r. - poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

IV.

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:
1. kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na
okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub
oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
3. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
obranym kierunku i formie kształcenia,
4. kserokopię paszportu (oryginał do wglądu),
5. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (dla osób z świadectwem dojrzałości,
dyplomem zagranicznym).
Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość
języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz rozmowa kwalifikacyjna)
z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na
egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
6. zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane przez właściwą placówkę konsularną.

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI
W przypadku kandydata, który nie został zakwalifikowany do II etapu rekrutacji z braku miejsc istnieje
możliwość przyjęcia na studia w ramach zwalnianych miejsc w limicie na danym kierunku (specjalności)
studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.
Warunkami ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc są:
1. istnienie zwalnianych wolnych miejsc w limicie na danym kierunku (specjalności) studiów;
2. terminowe złożenie pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie
Szczecińskim, które można automatycznie wygenerować na osobistym koncie kandydata w systemie
ERK;
3. uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku (specjalności) studiów.
Powyższy wniosek należy złożyć w terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników
I etapu postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku (specjalności) studiów, w którym kandydat brał udział i
nie został przyjęty na te studia. W przypadku niezłożenia wniosku osoba taka nie będzie brana pod uwagę do
przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc.
Nie przysługuje przywrócenie terminu do złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie na studia w ramach
zwalnianych miejsc.

