
Zasady rekrutacji Cudzoziemców 

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 

trwa od 05 czerwca 2017r. do 30 września 2017r. 

Do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii może przystąpić osoba, która posiada 
dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich - nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe. 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, po spełnieniu 
ewentualnych dodatkowych wymagań określonych w opisie poszczególnych studiów 
podyplomowych. 

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Cudzoziemców jest zarejestrowanie się 

w   Systemie Elektronicznej Rekrutacja, wybranie studiów podyplomowych, a następnie 

dostarczenie, w terminach i miejscu opisanym poniżej, kompletu dokumentów tj.:  

• wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego elektronicznego formularza 

rejestracyjnego (podanie o przyjęcie na studia podyplomowe),   

• jednej fotografii (identycznej z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) 

przyklejonej na formularzu rejestracyjnym, 

• kserokopię oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub 

inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich za granica, uznany za równorzędny z 

odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia alb jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami 

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych 

za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z 

postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy 

międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem 

ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w 

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oryginałem i tłumaczeniem na język polski 

przez tłumacza przysięgłego (w przypadku ukończenia studiów poza 

Polską) . 

• oryginał zaświadczenia uczelni macierzystej o ukończeniu studiów 

zawierające informację o dacie obrony pracy dyplomowej, uzyskanym tytule 

zawodowym oraz ocenie wraz z  tłumaczeniem na język polski przez 

tłumacza przysięgłego (w przypadku ukończenia studiów poza Polską) - 
(dotyczy kandydatów, którzy nie zdążyli jeszcze odebrać dyplomu ukończenia 
studiów wyższych),  



• kserokopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata (np. dowodu 

osobistego, paszportu) - oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy w celu 

poświadczenia zgodności z oryginałem,  

• kserokopii Karty Polaka (dotyczy osób posiadających Kartę Polaka), 

• zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 

podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem 

na język polski przez tłumacza przysięgłego 

• certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 

Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub 

potwierdzenia Uczelni przyjmującej Akademii  stwierdzającego 

przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata do 

podjęcia studiów w języku polskim (potwierdzenie będzie wydawane przez 

komisję rekrutacyjną prof. Mariusz Łukawskiego, Prorektora ds. Nauczania na etapie 

rekrutacji), 

• polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo przysypią do ubezpieczenia w 

Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia i 

przedstawią nie później niż na drugim zjeździe przedmiotowe 

zaświadczenie (nie dotyczy osób posiadających Kartę Polaka); 

• kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności 

wraz z oryginałem (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych), 

• deklaracji uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowe -  wzór 

dostępny jest na stronie www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w zakładce DOKUMENTY, 

• prośby o wystawienie faktury  VAT - wzór dostępny jest na stronie 

www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w zakładce DOKUMENTY, 

• skierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę, jeśli to on będzie 

finansował koszty studiów – wzór dostępny jest na stronie 

www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w zakładce DOKUMENTY, 

• ankiety wzór dostępny jest na stronie www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w zakładce 

DOKUMENTY, 

 

Dokumenty należy przesłać listem poleconym, kurierem lub dostarczyć do Akademii 

w terminie od 05 czerwca 2017r. do 30 września 2017r.,  na adres korespondencyjny 

Akademii: 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

Biuro Studiów Podyplomowych, pokój nr 1 

ul. Wojska Polskiego 121,  

91-726 Łódź  

Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, inna osoba. Akademia nie 

wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na 

studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata. 
 



W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w 

miejscu ich złożenia do 30 października 2017r.  

 


