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Jesteśmy nowoczesną uczelnią, która dba o naukę praktycznych umiejętności
zawodowych, rozwój naukowy studentów i pracowników, a także ważnym
i prestiżowym ośrodkiem akademickim w północno-wschodniej części
województwa lubelskiego w Polsce.
Wizytówką sportową uczelni jest kobieca drużyna piłki nożnej - AZS PSW Biała
Podlaska, która od dziesięciu lat występuje w rozgrywkach ekstraligi, a jej
zawodniczki grają w reprezentacjach Polski. 20 – letnie doświadczenie
edukacyjne, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej
oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Sukcesy Uczelni – I miejsce w Polsce według prestiżowego ogólnopolskiego Rankingu Szkół Wyższych
„Perspektywy” 2016 i 2017, 2018, kategoria naukowa „A” Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, kategoria
naukowa „B” Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych. Ambicją uczelni jest zdobycie uprawnień
doktoryzowania w naukach o zdrowiu.

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
STUDIA LICENCJACKIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

STUDIA INŻYNIERSKIE
•
•
•
•

budownictwo
informatyka
mechanika i budowa maszyn
rolnictwo

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

•

fizjoterapia

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
pielęgniarstwo
turystyka i rekreacja
zdrowie publiczne

OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI DLA KANYDATÓW Z ZAGRANICY
Podstawą udziału w rekrutacji na studia jest zdany egzamin końcowy (Atestat), 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 KROK PO KROKU
Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnego
na stronie: http://irk.pswbp.pl/
Krok 1. Znajdź kierunek na których chcesz studiować, sprawdź wymagania oraz terminy rekrutacji.
Krok 2. Załóż konto w IRK i zarejestruj się na studia.
Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
Krok 4. Wprowadź do konta IRK wybrane wyniki ocen ze szkoły średniej.
Krok 5. Sprawdź w koncie IRK wyniki rekrutacji.
Krok 6. Złóż komplet wymaganych dokumentów na uczelni.
Krok 7. Przystąp do sprawdzianu z języka polskiego.

REKRUTACJA OBCOKRAJOWCÓW NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
PRZEBIEGA W OPARCIU O DWIE ŚCIEŻKI
„ścieżka zielona”
Wyniki egzaminu końcowego (Atestat/Dyplom)
Pochodzenie polskie / Posiadanie Karty Polaka
Odpłatność za studia stacjonarne – NIE
„ścieżka czerwona”
Wyniki egzaminu końcowego (Atestat/Dyplom)
Brak pochodzenia polskiego/ Brak Karty Polaka
Odpłatność za studia stacjonarne – TAK

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM
Wysokość opłaty rocznej dla cudzoziemców rozpoczynających w roku akademickim 2019/2020 kształcenie
na studiach I i II stopnia oraz studiach jednolitych wynosi 950 euro.
Osoby posiadające Kartę Polaka studiują bezpłatnie.

www.pswbp.pl

OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI DLA KANYDATÓW Z ZAGRANICY
Kandydaci niebędący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wyboru zasad studiowania według ścieżki
zielonej lub ścieżki czerwonej w oparciu o swój AKTUALNY STAN FAKTYCZNY I PRAWNY.
Zacznij od rozstrzygnięcia, czy będziesz ubiegać się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, czy na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające
obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego
kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami
dotyczącymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rekrutacja na studia przebiega w oparciu o dwie ścieżki:
a. ścieżka zielona - zasady podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestnictwa w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych obowiązujące jak obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
b. ścieżka czerwona - zasady podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestnictwa w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych inne niż obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ścieżka zielona dotyczy kandydatów, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
b. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
c. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej,
f.
cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650):
- art. 127 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji,
- art. 159 ust.1 - zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
- art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 - zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, tj. posiada
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie
lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej,
ŻADNA INNA PRAWNA PODSTAWA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY NIE UPRAWNIA DO PODJĘCIA STUDIÓW
NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH
g. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
4. a. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu (ścieżka czerwona) z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywają
kształcenie na zasadach odpłatności oraz bez prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomóg
4. b. Cudzoziemcy, posiadający kartę pobytu (ścieżka czerwona) z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którym
przysługuje uprawnienie do studiowania w Polsce na podstawie umów międzynarodowych na zasadach
określonych w tych umowach, lub w oparciu o decyzję właściwego ministra odbywają kształcenie na zasadach bez
odpłatności oraz bez prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
i zapomóg.
5. Prawo wyboru ścieżki mają kandydaci, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a. posiadacze ważnej Karty Polaka,
b. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie
kosztów utrzymania podczas studiów, jednak przy wyborze ścieżki zielonej nie przysługuje im prawo
do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
6. Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z warunków wymienionych w pkt.3 i 5 ubiegają się o przyjęcie
na studia na zasadach ścieżki czerwonej.

BIBLIOTEKA AKADEMICKA

JAKA JEST RÓŻNICA?
„Ścieżka zielona”

„Ścieżka czerwona”

Zasady
podejmowania i
odbywania
kształcenia

Jak obywatele RP

Na zasadach innych niż obowiązujące
obywateli RP

Podstawa
przyjęcia na
studia

Studia I stopnia – wyniki egzaminu
dojrzałości – polskiego, zagranicznego
lub matury międzynarodowej.
Studia II stopnia – wyniki ukończenia
studiów I stopnia, II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich.

Studia I stopnia – wyniki egzaminu
dojrzałości – polskiego, zagranicznego
lub matury międzynarodowej.
Studia II stopnia –wyniki ukończenia studiów
I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich.

Odpłatność za
studia

NIE

TAK oprócz kandydatów,
których dotyczy pkt. 4b

Stypendium
socjalne,
specjalne,
zapomogi

TAK oprócz kandydatów, których dotyczy
NIE
pkt. 5.b.

Stypendium
Rektora

TAK

NIE

Stypendium z
NAWA (dawniej
Stypendium
Rządu RP)

NIE

TAK

Uwaga!
1.Jeśli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się lub planujesz ubiegać się na starszych rocznikach o przyznanie stypendium
z NAWA (dawniej stypendium Rządu Polskiego), to przy zakładaniu konta w IRK musisz wybrać zasady inne niż
obowiązujące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W innym przypadku nie będziesz mógł otrzymać tego
stypendium.
2.Jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo),
w świetle prawa jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach
przewidzianych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu
oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia!

ZESPÓŁ BASENÓW OTWARTYCH PSW

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI OBCOKRAJOWCÓW
NA STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM
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
z ważnością na cały okres studiów (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
w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI OBCOKRAJOWCÓW
NA STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia osoby niebędącej obywatelem
Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie):
1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
2. Kserokopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille dyplomu
lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia
w państwie, w którym został wydany, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej,
za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język
polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego (oryginał dokumentu i tłumaczenia
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
z ważnością na cały okres studiów (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo,
turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać
przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
7. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
8. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
9. jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).

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

WYJAZDY STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE STUDIA
Studenci po pierwszym roku studiów (licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich
i magisterskich uzupełniających) mogą wyjeżdżać na studia zagraniczne w innym kraju.
Studia w ramach programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów.
Studenci mogą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach
działających w innych krajach uczestniczących w programie – czas pobytu 2 miesiące.

SAMORZĄD STUDENCKI
Samorząd Studencki jest nieodłącznym elementem każdej Uczelni Wyższej do którego zadań należy
reprezentowanie interesów braci studenckiej oraz Uczelni. Członkowie Samorządu Studenckiego biorą czynny
udział w życiu Uczelni poprzez uczestnictwo w pracach Senatu, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej.
Do zakresu działań Samorządu Studenckiego zalicza się również organizację:
•
•
•
•

imprez rozrywkowych i kulturowych: Juwenaliów oraz Miss PSW,
akcji charytatywnych: Stół Wigilijny PSW,
dyskotek studenckich,
akcji okolicznościowych na terenie Uczelni.

Bycie członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego daje możliwość kreowania życia studenckiego
oraz działań na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów PSW poprzez popieranie inicjatyw
przyczyniających się do rozwoju edukacji, wspierania projektów naukowych, kulturowych i sportowych.

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

„Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna”

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Sekcja Promocji i Rekrutacji
ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
tel: +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja@pswbp.pl

www. facebook.com/psw.biala.podlaska
www.instragram.com/psw_bialapodlaska
www.youtube.com/PSWJPII
www.pswbp.pl

Rekrutacja od kwietnia

