Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do internetowej rejestracji w terminie
określonym w harmonogramie rekrutacji. Harmonogram rekrutacji jest umieszczony na
stronie www.up.lublin.pl w zakładce Rekrutacja.
W celu złożenia dokumentów na studia cudzoziemcy powinni zgłosić się do sekretariatu
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mieszczącej się w budynku Collegium Agronomicum
(AGRO II), ul. Akademicka 15. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres komisji
rekrutacyjnej (wykaz komisji na stronie internetowej).
Dane kontaktowe:
e-mail:rekrutacja@up.lublin.pl

tel. (+48 81) 445-68-85

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł
Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego
kandydata wraz z oświadczeniem, że cudzoziemiec został poinformowany o
konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w całym okresie kształcenia w
UP w Lublinie.
2. Kandydaci posiadający pochodzenie polskie powinni złożyć dokument poświadczający
takie pochodzenie.
3. Kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Stałego Pobytu, jeżeli taki dokument kandydat
posiada (oryginał do wglądu).
4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w
UP w Lublinie.
5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego za
granicą/dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) oraz kserokopię świadectwa lub
dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub
apostille. Legalizacji dokumentu dokonuje konsul RP urzędujący w państwie, w
którym dokument został wydany. W przypadku, gdy dokument (świadectwo/dyplom)
został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego
stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, legalizacji dokonuje się w formie apostille
umieszczonej na dokumencie lub dołączonej do niego.
6. Potwierdzenie stopnia znajomości języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów
prowadzonych w języku polskim:




certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w
jednostkach wyznaczonych przez MNISW;
uczelnia może potwierdzić, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka
polskiego pozwalają na podjęcie przez cudzoziemca studiów w języku polskim;
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świadectwo potwierdzające ukończenie za granicą szkoły, w której prowadzono
zajęcia w języku polskim.

7. Polisa ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki albo Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia. Uczelnia opłaca składki za osoby posiadające udokumentowane
pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji. Kserokopia polisy
(oryginał do wglądu).
8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na
wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.
9. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem).
10. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej - zdjęcie w postaci elektronicznej do
legitymacji studenckiej ELS: rozmiary 300 x 375 pikseli, dozwolony format zdjęcia to
JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Kandydat obowiązkowo
wgrywa zdjęcie na swoim koncie rejestracyjnym.
11. Deklaracja wyboru języka i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK
(wydruk z systemu).
12. Umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej
określająca warunki odpłatności za studia.
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne należy przetłumaczyć na język polski.
Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula
polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
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