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Załącznik do uchwały Senatu UG nr 70/19 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI 

OD KANDYDATÓW – CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA 

NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI I STYPENDYSTÓW NAWA 

NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

1. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. 

2. Paszport (w przypadku kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności, 

ważny minimum 15 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku akademickiego). 

3. W przypadku kandydatów małoletnich, poświadczona notarialnie zgoda opiekuna 

prawnego na podjęcie studiów przez kandydata (w przypadku dokumentów wydanych 

w języku innym niż polski lub angielski, tłumaczenie dokumentu na język polski). 

4. Dokument uprawniający do podjęcia studiów. 

4.1 Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 

a) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub 

b) zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub 

c) zaświadczenie o wynikach matury europejskiej European Baccalaureate lub 

d) wydany w ciągu 5 ostatnich lat dyplom ukończenia szkoły średniej wraz 

z transkryptem ocen, wydane w zagranicznym systemie oświaty, uprawniające do 

podjęcia studiów w kraju wydania dyplomu wraz z poświadczeniem w formie 

legalizacji lub Apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą 

w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 

5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 

urzędowych) i tłumaczeniem na język polski lub angielski; dyplom wskazywać musi 

na ukończenie szkoły ze średnią minimum 51% i second class/ division, chyba że 

przepisy oświatowe państwa wydającego dyplom wskazują na konieczność uzyskania 

wyższego wyniku w celu uzyskania uprawnień do podjęcia studiów pierwszego 

stopnia;  

e) w przypadku gdy na dyplomie zagranicznym brak jest adnotacji o uprawnieniach do 

podjęcia studiów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia, 

wydanego przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo 

przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie 

edukacji wydano świadectwo, potwierdzające uprawnienia do ubiegania się 

o przyjęcie na studia; zaświadczenie musi zostać przedstawione wraz z  tłumaczeniem 

na język polski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim) 

lub angielski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim);  

Z obowiązku przedstawienia ww. dokumentu zwolnieni są kandydaci, którzy uzyskali 

świadectwo wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie 

oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu –

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej 

Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane na podstawie odpowiedniej umowy 

międzynarodowej oraz posiadacze dyplomu International Baccalaureate i European 

Baccalaureate. 
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f) decyzja kuratora oświaty o uznaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej (zgodnie 

z art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1457 ze zm.); uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają dyplomy 

uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD), a także świadectwa uznane 

na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej oraz dyplomy International 

Baccalaureate i European Baccalaureate. 

W przypadku braku decyzji kuratora oświaty o uznaniu dyplomu ukończenia szkoły 

średniej, kandydat spełniający pozostałe warunki rekrutacji, może otrzymać decyzję 

o warunkowym przyjęciu na studia, z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia decyzji 

kuratora oświaty do końca pierwszego semestru studiów, pod rygorem skreślenia 

z listy studentów. 

4.2 Kandydaci na studia drugiego stopnia: 

a) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, wydany w polskim systemie oświaty, wraz 

z suplementem do dyplomu lub 

b) zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych w polskim systemie oświaty, 

zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie lub 

c) wydany w ciągu 5 ostatnich lat dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydany 

w zagranicznym systemie oświaty, uprawniający do podjęcia studiów drugiego 

stopnia w kraju wydania dyplomu wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub 

Apostille (jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie 

edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku 

znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych) 

i tłumaczeniem na język polski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

w języku polskim) lub angielski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

w języku angielskim). 

d) suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydany w zagranicznym systemie 

oświaty, wskazujący na ukończenie studiów ze średnią minimum 51% i second class/ 

division, chyba że przepisy oświatowe państwa wydającego dyplom wskazują na 

konieczność uzyskania wyższego wyniku w celu uzyskania uprawnień do podjęcia 

studiów pierwszego stopnia, wraz z tłumaczeniem na język polski (w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim) lub angielski (w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim). 

5. Decyzja dyrektora NAWA w sprawie przyznania stypendium/zwolnieniu z opłat za 

kształcenie lub skierowanie wystawione przez ośrodki wskazane przez NAWA na 

podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (Dz.U. z 2017 r., poz.1530 ze zm.) (dotyczy kandydatów podejmujących 

studia na zasadach stypendystów NAWA). 

6. Certyfikat znajomości języka (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach 

odpłatności). 
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6.1 Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim muszą być 

posiadaczami dokumentu potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie B1. 

Dokument taki stanowią:  

a) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki 

w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego;  

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub 

wyższym;  

c) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku 

polskim;  

d) pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, 

powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego lub 

dyrektora Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego;  

e) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia polska;  

f) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;  

g) świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język 

polski. 

6.2 Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim muszą być 

posiadaczami dokumentu potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

Dokument taki stanowią:  

a) International Baccalaureate Diploma; 

b) European Baccalaureate Diploma; 

c) certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z oceną średnią 5.5 

lub wyższą; 

d) certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & 

Reading z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym; 

e) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 

87 punktów lub wyższym; 

f) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt 

w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written 

English (TWE) 

g) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt 

w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of 

Spoken English (TSE) 

h) First Certificate in English (FCE) na poziomie B2; 

i) certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub 

wyższym; 

j) Certyfikaty City & Guilds: 

 Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) 

Communicator (B2) 500/1765/2, 

 International ESOL (IESOL)- level Communicator, 

 Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 

500/1775/5, 

 International Spoken ESOL (ISESOL) – level Communicator, 



- 4 - 

 Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert 

(C1) 500/1766/4, 

 International ESOL (IESOL) – level Expert, 

 Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, 

 International Spoken ESOL (ISESOL) – level Expert, 

 Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery 

(C2) 500/1767/6,  

 International ESOL (IESOL) – level Mastery,  

 Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8,  

 International Spoken ESOL (ISESOL) – level Mastery; 

k) Certyfikaty LanguageCert: 

 Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) 603/1961/6,  

 International ESOL Communicator B2 Listening, Reading, Writing, 

 Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) 

603/1962/8,  

 International ESOL Communicator B2 Speaking, 

 Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert 

C1) 603/1963/X,  

 International ESOL Expert C1 Listening, Reading, Writing, 

 Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) 603/1964/1,  

 International ESOL Expert C1 Speaking, 

 Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery 

C2) 603/1965/3,  

 International ESOL Mastery C2 Listening, Reading, Writing,  

 Level 3 Certificate in ESOL (Speaking) (Mastery C2) 603-1966/5,  

 International ESOL Mastery C2 Speaking; 

l) dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych, suplement do dyplomu lub 

transkrypt ocen z adnotacją, że angielski był jedynym językiem wykładowym; 

m) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska  

n) dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni, w której jedynym językiem 

wykładowym według World Higher Education Database jest język angielski 

o) dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, 

Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie. 


