
CHECKLISTA – REKRUTACJA 2021/22 

WYDRUKUJ I ZAZNACZ, KTÓRE Z WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POSIADASZ: 

 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie – świadectwo dojrzałości lub 
równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach 
wyższych każdego typu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w kraju 
pochodzenia kandydata 

Do dokumentu powinien zostać dołączony suplement z wykazem przedmiotów i ocen. 
Dokument upoważniający do podjęcia studiów powinien być także opatrzony apostille 

lub zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów. 

 studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów, który uprawnia do kontynuacji 
kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie 
na studia wyższe. Do dokumentu powinien zostać dołączony suplement z wykazem 
przedmiotów i ocen. 

Dokument upoważniający do podjęcia studiów powinien być opatrzony apostille lub 

zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów. 

pozostałe wymagania 

 w przypadku, w którym świadectwo lub dyplom zostały wydane w języku innym niż 

język polski – tłumaczenie dokumentu na język polski lub gdy jego uzyskanie 

jest utrudnione – tłumaczenie dokumentu na język angielski sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego 

 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim – 

poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co 
najmniej B1 potwierdzone certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, długoletnią 
nauką w szkole lub rekomendacją Studium Kultury i Języka Polskiego dla 

Obcokrajowców UMK 

 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim – 

poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co 

najmniej B2 potwierdzone certyfikatem z listy stanowiącej załącznik nr 15, dyplomem 
ukończenia studiów lub długoletnią nauką w szkole 

 skan dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata załączony do systemu IRK 

 aktualna polisa ubezpieczeniowa na pokrycie kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany 

rok akademicki lub oświadczenie zobowiązujące do przystąpienia do ubezpieczenia w 
ramach Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia 

 w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na 
podjęcie studiów i kształcenia w Polsce 

 w przypadku kierunków studiów, na których cudzoziemcy w trakcie studiów będą 

narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
tych studiów 
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WERSJA SKRÓCONA 

studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie 

 świadectwo dojrzałości  
 + suplement z wykazem przedmiotów i ocen  
 + apostille / legalizacja 

studia drugiego stopnia  

 dyplom ukończenia studiów  
 + suplement z wykazem przedmiotów i ocen  
 + apostille / legalizacja 

pozostałe wymagania 

 tłumaczenia dokumentów na język polski (lub angielski) 

studia prowadzone w języku polskim 

 certyfikat znajomości j. polskiego na poziomie min. B1 / potwierdzenie długoletniego 
kształcenia w j. polskim, jako wykładowym / rekomendacja SKJPO UMK 

studia prowadzone w języku angielskim 

 certyfikat znajomości j. angielskiego na poziomie min. B2 / potwierdzenie 
długoletniego kształcenia w j. angielskim, jako wykładowym / dyplom ukończenia 
studiów z j. angielskim, jako wykładowym 
 

 skan dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

 aktualna polisa ubezpieczeniowa (KL + NNW) /  EKUZ  / oświadczenie o zobowiązaniu 
do zakupu  ubezpieczenia w ramach NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia 

 zgoda rodziców (studenci niepełnoletni) 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów 
(wybrane kierunki) 


