
 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia wyższe  
na Uniwersytecie SWPS 2020/2021 

 

 

Jeżeli chcesz rozpocząć aplikowanie na studia na Uniwersytecie SWPS, mamy dla Ciebie kilka rad: 

1. Wypełnij Formularz Rekrutacyjny na naszej stronie internetowej. 
2. Załącz skany wymaganych dokumentów i zdjęcia. 
3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. 
4. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji. 
5. Jeżeli otrzymałeś od nas wiadomość o wpisaniu na listę studentów, poczekaj na informację, 

kiedy i jak dostarczyć wymagane dokumenty! 
 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 biuro 

rekrutacji będzie nieczynne do odwołania. Prosimy, nie wysyłaj i nie przynoś oryginałów 

dokumentów na uczelnię. O wznowieniu pracy biura rekrutacji poinformujemy Cię w oddzielnym 

mailu.  

Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty 

do biura rekrutacji do 30 października 2020 r. 

 

Studia I stopnia i jednolite magisterskie: 

● ankieta osobowa, 
● kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu), 
● możesz złożyć kopię dokumentów poświadczających znajomość języka obcego (oryginał do 

wglądu) w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz 
na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie 
internetowej uczelni), 

● jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, 
musisz przedstawić tłumaczenie. 

➢ Obcokrajowcy bez polskiego obywatelstwa: kopia polisy ubezpieczenia zdrowotnego 
(oryginał do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na 
terenie Polski. 

 

Studia II stopnia: 

● ankieta osobowa, 
● kserokopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich 

(oryginał/odpis do wglądu), w przypadku braku suplementu – kserokopia karty przebiegu 
studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu), 

● możesz złożyć kopię dokumentów poświadczających znajomość języka obcego (oryginał do 
wglądu) w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz 
na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie 



 

internetowej uczelni), 
● jeżeli Twoje dokument są wydane w innych językach niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, 

musisz przedstawić tłumaczenie. 
➢ Obcokrajowcy bez polskiego obywatelstwa: kopia polisy ubezpieczenia zdrowotnego 

(oryginał do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na 
terenie Polski. 

 

 

Studia Psychologia dla magistrów i Prawo dla magistrów: 

● ankieta osobowa, 
● kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu), 
● kserokopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub 

magisterskich (oryginał/odpis do wglądu), w przypadku braku suplementu – kserokopia 

karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu), 

● jeżeli Twoje dokument są wydane w języku innym niż polski, konieczne będzie dodanie 

tłumaczeń dokumentów ze względu na procedurę wyznaczania Różnic Programowych. 

➢ Obcokrajowcy bez polskiego obywatelstwa: kopia polisy ubezpieczenia zdrowotnego 
(oryginał do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na 
terenie Polski. 

 

 

Weź ze sobą potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana 

przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.  

 

UWAGA: Konieczność dostarczenia umowy i załączników w wersji papierowej dotyczy wyłącznie 

obcokrajowców i kandydatów, którzy w momencie aplikowania na studia nie mieli 18 lat! 


