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STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA MAGISTERSKIE



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

STUDIA LICENCJACKIE

• bezpieczeństwo narodowe
• ekonomia
• dietetyka 
• filologia angielska
• filologia rosyjska
• finanse i rachunkowość
• pedagogika
• pielęgniarstwo
• ratownictwo medyczne
• socjologia
• turystyka i rekreacja
• zarządzanie

• budownictwo
• informatyka
• mechanika i budowa maszyn
• rolnictwo

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA MAGISTERSKIE 
UZUPEŁNIAJĄCE

• bezpieczeństwo narodowe
• ekonomia
• fizjoterapia
• pielęgniarstwo
• turystyka i rekreacja
• zdrowie publiczne

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

• fizjoterapia

Odpłatność za studia stacjonarne
Wysokość opłaty rocznej dla cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019
kształcenie na studiach I i II stopnia oraz studiach jednolitych wynosi 950 euro.



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. kserokopia świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym

zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości, opatrzonego Apostille
+ tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego
(oryginał do wglądu),

3. oświadczenie obcokrajowca o wyborze zasad studiowania, wydrukowane
z systemu IRK,

4. kserokopia dowodu tożsamości, np. paszportu (oryginał do wglądu),
5. kserokopia wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał do wglądu),
6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku

(dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka,
mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka
i rekreacja). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. Jeżeli jest sporządzone
w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone na język polski.

7. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu
IRK,

8. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji
gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,

9. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
10. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów

osobistych.

Wniosek o przyznawanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć w sierpniu w Dziekanacie Uczelni 
lub administracji Domu Studenta 
Opłata miesięczna
Pokój 1 osobowy – 420 zł
Pokój 2 osobowy – 370 zł
Kierownik Domu Studenta – Bożena Łaska
ul. Sidorska 105, p. 135 (Dom Studenta), 21-500 Biała Podlaska
e-mail: b.laska@pswbp.pl tel: +48 83 344 69 05 

ZAKWATEROWANIE – DOM STUDENTA
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Rekrutacja od kwietnia
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