Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
OFERTA STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
Studia
LICENCJACKIE
• bezpieczeństwo narodowe
• ekonomia
Studia
• dietetyka – NOWOŚĆ!!!
MAGISTERSKIE
• filologia angielska
(uzupełniające)
• filologia rosyjska
• bezpieczeństwo
• finanse i rachunkowość
narodowe
• pedagogika
• ekonomia
• pielęgniarstwo
• pielęgniarstwo
studia w j. polskim
• turystyka i rekreacja
i w j. angielskim
• zdrowie publiczne
• ratownictwo medyczne
• socjologia
Studia
• turystyka i rekreacja
JEDNOLITE
nowa specjalność
MAGISETRSKIE
w j. angielskim
(pięcioletnie)
• zarządzanie
• zdrowie publiczne
• fizjoterapia

Studia
INŻYNIERSKIE
• budownictwo
• gospodarka przestrzenna
• informatyka
• mechanika i budowa maszyn
• rolnictwo

BARDZO ATRAKCYJNE OPŁATY ZA ROK STUDIÓW
OSOBY Z KARTĄ POLAKA STUDIUJĄ BEZPŁATNIE

Zasady rekrutacji
Podstawą udziału w rekrutacji na studia jest zdany egzamin końcowy (Atestat) oraz miejsce w rankingu
kandydatów utworzonym w oparciu o punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty
wyszczególnione na Atestacie/dyplomie oraz kolejność rejestracji w systemie Internetowa Rejestracja
Kandydatów (IRK) .

Rekrutacja na studia przebiega w oparciu o dwie ścieżki:
„ścieżka zielona”
• Wyniki egzaminu końcowego (Atestat)
• Pochodzenie polskie / Posiadanie Karty Polaka
• Odpłatność za studia stacjonarne – NIE

„ścieżka czerwona”
• Wyniki egzaminu końcowego (Atestat)
• Brak pochodzenia polskiego/ Brak Karty Polaka
• Odpłatność za studia stacjonarne – TAK

Odpłatność za studia stacjonarne
Wysokość opłaty rocznej dla cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018
kształcenie na studiach I i II stopnia oraz studiach jednolitych wynosi 950 euro.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku pojęcia nauki na drugim
kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności na pisemny wniosek
studenta Rektor może obniżyć opłatę roczną lub zwolnić z niej całkowicie.

Zakwaterowanie – Dom Studenta
Wniosek o przyznawanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć w sierpniu 2017 roku w Dziekanacie
Uczelni lub administracji Domu Studenta
Opłata miesięczna
Pokój 1 osobowy – 350 zł
Pokój 2 osobowy – 300 zł

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia
Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK),
2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego Apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia
studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim
świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego
języka polskiego,
3. oświadczenie
obcokrajowca
o
wyborze
zasad
studiowania,
wydrukowane
z systemu IRK,
4. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu
IRK,
5. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji
gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
6. poświadczona przez uczelnię kopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu tożsamości, np. paszportu,
8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku
(dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, informatyka, pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mechanika
i budowa maszyn). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. Jeżeli jest
sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone,
9. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
10. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.

Ubezpieczenie
Jednym z dokumentów rekrutacyjnych na studia jest oświadczenie o przedmiocie ubezpieczenia
zdrowotnego. Kandydat musi posiadać:
• polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce ,lub
• posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ,lub
• przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu.

Kandydaci poniżej 18 roku życia
Kandydaci małoletni, czyli niemający ukończonych 18 lat w dniu 1 października 2017 r. powinni
dostarczyć wypełnione i podpisane przez ich rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie
przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, wydrukowane z systemu IRK.
Oświadczenie to ma na celu wyznaczanie osoby pełnoletniej na terenie Polski, mającej sprawować
opiekę prawną nad nieletnim podczas pobytu na studiach w Polsce, do momentu ukończenia przez
niego pełnoletności zgodnie z przepisami prawa polskiego.

BIURO REKRUTACYJNE
Sekcja Promocji i Rekrutacji
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, p. 175 R

www.pswbp.pl
WARTO STUDIOWAĆ W PSW!

