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§1 Wprowadzenie  
Aby studiować w Polsce na jakimkolwiek kierunku studiów pierwszego stopnia, musisz mieć 
wykształcenie średnie i posiadać świadectwo dojrzałości. Posiadanie matury 
międzynarodowej, takiej jak International Baccalaureate lub European Baccalaureate, 
również uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie w Polsce.  
 
Jeśli jednak posiadasz tylko równoważne kwalifikacje z Twojego kraju, dokument ten musi być 
prawnie uznany w jednej z polskich placówek dyplomatycznych lub w innej odpowiedniej 
instytucji. Legalizacja oznacza poświadczenie zgodności dyplomu z prawem kraju, w którym 
został wydany. Następnie należy zweryfikować jego zgodność z prawem polskim. Ten proces 
uznawania świadectwa dojrzałości z zagranicznej instytucji edukacyjnej nazywa się 
nostryfikacją.  
 
Aby zostać przyjętym na studia magisterskie lub podyplomowe, należy przedstawić dyplom 
ukończenia studiów licencjackich z polskiej uczelni lub zagranicznego odpowiednika, również 
uznawanego w Polsce. Masz obowiązek przedstawienia nostryfikacji zagranicznego dyplomu 
na polskiej uczelni do końca pierwszego semestru.  
 
§2 Zgłoszenie  
Wypełniony formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres info@universityofbusiness.eu i załączyć:  

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy  

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom licencjacki w zależności od 
poziomu studiów  

3. TOEFL / IELTS lub równoważny certyfikat z wynikami (wymóg dla studiów 
prowadzonych w jęz. angielskim) 

4. Kopię paszportu  

5. CV  

6. List referencyjny napisany przez nauczyciela akademickiego lub pracodawcę  
 
§3 Studia licencjackie  

1. Minimalny wynik na świadectwie maturalnym: GPA - 2 | IB - 24 | Procent – 55  
 
§4 Studia magisterskie lub podyplomowe  

1. Ukończone studia pierwszego stopnia  
 
§5 Wniosek i Umowa z Uczelnią  

1. Musisz przestrzegać wszystkich regulaminów i przepisów Uczelni oraz ustaw 
Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

2. Musisz współpracować z uczelnią przy ew. uzupełnianiu dokumentów.  

3. Musisz sam podpisać formularz wniosku.  

4. Musisz poinformować nas o każdej zmianie swojej sytuacji, tj. zmianie adresu, 
telefonu lub e-maila.  

 



 
5. Musisz wyrazić zgodę na warunki zwrotu opłat ustalone przez Uczelnię.   

6. Musisz przedstawić dowody kwalifikacji, referencje akademickie, listy od 
pracodawców. Każdy, kto podał fałszywe informacje lub sfałszowane dokumenty, 
zostanie wydalony z Uczelni w oczekiwaniu na dochodzenie.  

7. Uczelnia i jej partnerzy walidujący dyplomy są jedynym organem upoważniającym do 
zmiany w programie nauczania.  

 
§6 Porozumienie w sprawie programu zajęć  
Musisz przestrzegać Statutu oraz wszystkich regulaminów i regulacji Uczelni oraz wszelkich 
aktów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zajęcia dydaktyczne w ramach programów zajęć 
prowadzi Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (European University of Business), uznana w 
Rejestrze Uczelni Niepublicznych pod nr 221. Przed studentami stawia się następujące 
wymagania: 

1. Musisz uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem.  

2. Musisz podpisać listę obecności, aby zarejestrować swoją obecność.  

3. Musisz uważnie się uczyć; uczestniczyć czynnie we wszystkich wykładach, zajęciach, 
seminariach, ćwiczeniach i innych zajęciach związanych z Twoim programem.  

4. Musisz przestrzegać wszelkich profesjonalnych standardów i wymagań, które mają 
zastosowanie do Twojego programu, w tym także przepisów o plagiacie.  

5. Musisz współpracować ze wszystkimi członkami personelu i innymi studentami w 
uprzejmy i profesjonalny sposób oraz być pełnym szacunku i odpowiedzialnym 
studentem.  

6. Nie wolno wyrządzać szkód ani szkodzić mieniu Uczelni.  

7. Musisz działać zgodnie z wszelkimi instrukcjami lub wymogami wydawanymi od czasu 
do czasu przez Uczelnię lub w jej imieniu.  

8. Jeśli nie weźmiesz udziału w zajęciach bez akceptowalnych powodów, nie złożysz 
wymaganych prac semestralnych lub nie zapłacisz czesnego, zostaniesz 
wyrejestrowany z kursu.  

9. Musisz poinformować nas o każdej zmianie swojej sytuacji, tj. zmianie adresu, 
telefonu lub e-maila.  

10. Za każdy egzamin, do którego będziesz musiał ponownie przystąpić, musisz uiścić 
stosowną opłatę.  

11. Podczas pobytu w budynku musisz nosić swój identyfikator uczelniany na dołączonej 
smyczy.  

 
§7 Regulamin  
Oferta i przyjęcie na studia w Uczelni następuje w warunkach, gdy zobowiązujesz się do 
przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu i Uczelnianego Porozumienia o programie 
zajęć. Obejmują one między innymi uiszczanie opłat, frekwencję na zajęciach, składanie prac, 
obecność na egzaminach, dyscyplinę studencką, procedurę reklamacyjną, wolność słowa i 
politykę równych szans.  



 
1. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby prowadzić kursy zgodnie z opisem w prospekcie. 

Jednak czasami mogą wystąpić konieczne zmiany.  

2. Opłata za zgłoszenie (rekrutacyjna) nie podlega zwrotowi.  

3. Wniosek o zwrot czesnego należy złożyć pocztą elektroniczną lub listownie w ciągu 14 
dni od otrzymania listu ofertowego. Uczelnia prowadzi politykę bezzwrotności 
czesnego po 14 dniach od daty wysłania listu ofertowego. Uczelnia podejmie działania 
w celu odzyskania pełnej opłaty czesnego.  

4. Nie będzie tolerowane utrudnianie lub niewłaściwa ingerencja w funkcje, obowiązki 
lub działania jakiegokolwiek studenta, członka personelu lub innego pracownika 
Uczelni lub upoważnionego przez nią gościa.   

5. Przemoc, nieprzyzwoite, nieporządne, groźne lub obraźliwe zachowanie lub język na 
terenie Uczelni nie będą tolerowane.  

6. Studenci powinni zawsze być profesjonalnie ubrani.  

7. Wszystkie informacje są przetwarzane zgodnie z polityką ochrony danych RODO i 
polityką prywatności Uczelni.  

 
§8 Wiza studencka  
Procedury ubiegania się o wizę studencką różnią się w zależności od kraju, z którego 
pochodzisz. Jednak niektóre wymagania pozostają takie same dla wszystkich krajów i 
obejmują:  

1. Wypełniony formularz wniosku wizowego  

2. Ważny paszport  

3. Oficjalne potwierdzenie przyjęcia na studia w Polsce  

4. Krótkie CV  

5. Świadectwa szkolne i dyplomy  

6. Potwierdzenie znajomości języka, w którym chcesz studiować  

7. Potwierdzenie posiadania środków na studiowanie i zamieszkanie w Polsce  

8. Ubezpieczenie zdrowotne  

9. Zdjęcie paszportowe  
 
§9 Zezwolenie na pobyt  
Kolejnym warunkiem, który musisz spełnić, aby móc studiować w Polsce, jest zalegalizowanie 
pobytu na terytorium RP. Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej (UE) i chciałbyś 
przebywać w Polsce dłużej niż trzy miesiące, musisz zarejestrować swój pobyt w kraju. Jeśli 
jesteś obywatelem spoza UE, przed przyjazdem do Polski musisz uzyskać wizę w polskim 
konsulacie w swoim kraju. Będąc w Polsce, aby przedłużyć swój pobyt, należy ubiegać się o  
kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy) - 45 dni przed wygaśnięciem wizy.  
 
§10 Zdrowie i bezpieczeństwo  
Ponadto, decydując się na studia w Polsce, musisz uzyskać zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające, że możesz swobodnie podejmować studia na wybranym przez siebie 
kierunku. Dodatkowo podczas całego pobytu w Polsce musisz być ubezpieczony. Służba 
zdrowia w Polsce nie jest publiczna, dlatego należy posiadać polisę ubezpieczeniową na 



wypadek choroby lub wypadku. Jeśli jesteś obywatelem UE i posiadasz Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), możesz bezpłatnie korzystać z polskiej służby zdrowia. 
Jeżeli jednak takiej karty nie posiadasz, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne w 
Narodowym Funduszu Zdrowia. Miesięczna opłata za takie ubezpieczenie jest niewielka. Na 
podstawie dwustronnej umowy między krajami obywatele Wielkiej Brytanii, Szwecji i Słowacji 
mogą bezpłatnie korzystać z polskiej służby zdrowia, a czescy studenci - w nagłych 
przypadkach lub nagłej chorobie.  
 
§11 Język  
Nie musisz biegle władać językiem polskim, aby rozpocząć studia na naszej Uczelni. Wiele 

kursów prowadzimy w jęz. angielskim. Wystarczy więc znajomość języka angielskiego. Aby 

zgłosić się na dany kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, konieczne będzie 

przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie 

wystarczającym do udziału w zajęciach. Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego należy posiadać aceptowalny wynik testu TOEFL lub ILETS, bądź też jeden z 

następujących certyfikatów: FCE, CAE lub CPE na studiach w języku angielskim. Możesz 

dowiedzieć się z opisu poszczególnych programów, jakie są konkretne wymogi jeśli chodzi o 

znajomość jęz. angielskiego. 


