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Uchwała Nr 11/2009/III 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
 
 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów  
na poszczególnych kierunkach w Politechnice Lubelskiej  

na rok akademicki 2010/2011 
 

Na podstawie art. 169 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Politechniki Lubelskiej  
u c h w a l a, co następuje: 

 
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych.  

2. Rekrutację prowadzi się na następujące kierunki studiów: 
 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 
Lp. 

 
Kierunek studiów pierwszego 

stopnia 
drugiego 
stopnia 

pierwszego 
stopnia 

drugiego 
stopnia 

1. Architektura i urbanistyka x x - - 
2. Budownictwo x x x x 

3. Edukacja techniczno-
informatyczna x x x x 

4. Elektrotechnika x x x x 
5. Fizyka techniczna x x* - - 
6. Informatyka x x x x 
7. Inżynieria biomedyczna * x - x - 
8. Inżynieria materiałowa x x x x 
9. Inżynieria środowiska x x x x 
10. Matematyka x - x - 

11. Mechanika i budowa 
maszyn x x x x 

12. Mechatronika x - x - 
13. Zarządzanie x x x x 

14. Zarządzanie i inżynieria 
produkcji x x x x 

*   w organizacji 
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3. Przyjęcia na studia odbywają się w ramach planowanej liczby przyjęć, ustalanej dla 

poszczególnych kierunków studiów przez Rektora Politechniki. 

4. W uzgodnionych przypadkach, na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej, 
Rektor może zmienić planowane liczby przyjęć, o których mowa w pkt 3. 

5. Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy. 

6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. 

7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia będą uwzględniane 
skale ocen w zależności od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości. 

8. Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym 
jej integralną część. 

9. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia, na zasadach określonych  
w niniejszej uchwale, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
a) polskie świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu 

maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura); 
b) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization  

z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu 
przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej; 

c) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, 
uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości. 

10. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 
tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (w zależności od 
kierunku studiów) oraz jeden z dokumentów wymienionych w pkt 9. 

11. Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
drugiego stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiący jej 
integralną część. 

12. O przyjęcie na studia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się 
cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 

13. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia określa załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały i stanowi jej integralną część. 

14. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą na pierwszy rok 
studiów pierwszego stopnia laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, zgodnie 
z postanowieniami Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2008 r. 
obowiązującej w latach 2009/2010 do 2012/2013. 

 
II. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne 
 
1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane 

przez dziekanów i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.  



 3

2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan. 

3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
a) prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji  

z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji kandydatów, zwanej dalej ERK; 
b) zapoznanie kandydatów z warunkami rekrutacji oraz zawiadamianie  

o terminie postępowania kwalifikacyjnego; 
c) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego;  
d) przyjmowanie dokumentów; 
e) weryfikacja danych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

z danymi w systemie ERK; 
f) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia; 
g) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;  
h) sporządzanie protokołów indywidualnych i zbiorczych z postępowania 

kwalifikacyjnego; 
i) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych  

z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; 
j) składanie sprawozdań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z przebiegu 

postępowania kwalifikacyjnego; 
k) wydawanie, na prośbę kandydatów, zaświadczeń o uzyskanych wynikach 

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje kandydatom 
odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty 
doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z art. 169 ust. 2 Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Odwołania 
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydaci składają za pośrednictwem 
wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje 
odwołania kandydatów, po zasięgnięciu opinii przewodniczących wydziałowych 
komisji rekrutacyjnych, przedkładając wnioski Rektorowi. Decyzje podejmuje Rektor 
po rozpatrzeniu wniosków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest 
ostateczna. 

5. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor  
ds. Studenckich. 

6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
a) rozpatrywanie odwołań kandydatów na studia dotyczących naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji; 
b) koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych. 

7. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i prawidłowym 
przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego oraz odpowiadają za przygotowanie  
i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych, objętych tajemnicą 
służbową. 
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III. Rejestracja kandydatów na studia 
 
1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej, na 

stronie internetowej Uczelni www.rekrutacja.pollub.pl w systemie Elektronicznej 
Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej ERK. 

2. W ramach rejestracji kandydat zobowiązany jest: 
a) założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK; 
b) dokonać wyboru wydziału, kierunku i formy studiów; 
c) wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych; 
d) wprowadzić, zgodnie z określonymi zasadami, dane niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego; 
e) wnieść, w określonym terminie, opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek  

bankowy wygenerowany podczas procesu ERK. 

3. Kandydatom, którzy nie mają dostępu do Internetu, komisje wydziałowe 
umożliwiają dokonanie rejestracji w systemie ERK na przygotowanych stanowiskach 
komputerowych. 

4. System ERK, w okresie rejestracji, umożliwia rejestrację kandydata, o której mowa  
w pkt 2 i modyfikację dokonanych wpisów, poza okresem rejestracji służy do 
odczytu informacji. 

5. Rejestracja kandydata w systemie ERK w terminach określonych harmonogramem 
rekrutacji jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wobec niego procedury 
kwalifikacyjnej. 

6. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów  
w Politechnice Lubelskiej. 

7. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu wszystkich 
wymaganych w procesie kwalifikacji danych oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. 

8. Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia nieprawidłowych danych  
w procesie ERK, a w szczególności za wpisanie wyników stanowiących podstawę 
kwalifikacji na studia, niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy 
zakwalifikowanych na studia. 

9. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła dostępu  
do osobistego konta otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska  
nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności 
za nieupoważnione zmiany danych w systemie ERK autoryzowane osobistym hasłem 
dostępu kandydata. 

10. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata służy do: 
a) wprowadzania niezbędnych w procesie rekrutacji danych osobowych oraz 

wyników, które są podstawą kwalifikacji na studia; 
b) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących: 

− wyników postępowania kwalifikacyjnego, 
− kolejnych etapów postępowania, 
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− terminu i miejsca składania dokumentów, 
− innych wiadomości niezbędnych do komunikowania się komisji rekrutacyjnej 

z kandydatem. 

11. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK 
uważa się za dostarczone i wiążące. 

12. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się 
kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego osobistym koncie 
rekrutacyjnym. 

13. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub 
dokonywania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od 
Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji 
rekrutacyjnej. 

 
IV. Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów 
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu sporządzenie listy rankingowej kandydatów 

na określony kierunek i formę studiów, na podstawie: 
a) dla studiów pierwszego stopnia 

− wyników ze świadectwa dojrzałości, 
− egzaminu wstępnego, 
− ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, ponadgimnazjalnej; 

b) dla studiów drugiego stopnia 
− konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, 
− konkursu średniej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń 

uzyskanych na studiach wyższych, 
− formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych 

dokumentów, 
      lub na podstawie więcej niż jednej z tych form jednocześnie. 

2. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej (w kolejności uzyskanych wyników 
od najwyższego do najniższego), która określa kolejność przyjmowania na studia. 

3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne, uwzględniając ustalone przez Rektora Uczelni 
planowane liczby przyjęć, podejmują decyzje dotyczące zakwalifikowania do 
przyjęcia kandydatów na studia. Sporządzają listy zakwalifikowanych do przyjęcia 
na określone kierunki i formy studiów oraz sporządzają listy rezerwowe. Komisje 
mogą ustalić minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na 
liście rezerwowej. 

4. Przyjęcia na pierwszy rok studiów następują w kolejności uzyskanych przez 
kandydatów wyników, w ramach planowanych liczb przyjęć ustalonych dla danego 
kierunku, trybu i formy studiów. 

5. Umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest 
równoznaczne z przyjęciem na studia. 
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6. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet 
wymaganych dokumentów w określonym miejscu i terminie. Niedopełnienie tego 
obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje 
wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 

7. Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą 
uzupełniane z list rezerwowych, z zachowaniem kolejności wynikającej z list 
rankingowych, do wypełnienia określonych planowanych liczb przyjęć na 
kierunkach studiów. Osoby te poprzez system ERK zostaną powiadomione  
o terminie złożenia dokumentów. 

8. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują 
stosowne decyzje oraz sporządzają listy przyjętych i nieprzyjętych na pierwszy rok 
studiów. O podjętej przez komisje decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie 
pisemnej. 

9. Osoba przyjęta na studia wnosi wymagane opłaty. 

10. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli na liście przyjętych 
pozostaną wolne miejsca, a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów  
z wystarczającą liczbą punktów, wydziałowa komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z 
Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną może podjąć decyzję o przeprowadzeniu 
uzupełniającego naboru kandydatów. 

11. Na wolne miejsca mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na 
inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas 
nierejestrowane jako kandydaci na studia w Uczelni. 

12. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowe komisje 
rekrutacyjne prezentują jego wyniki w formie uzgodnionej z Uczelnianą Komisją 
Rekrutacyjną. 

13. Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór dokumentów, 
odbiór decyzji dotyczącej przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia, mogą zostać 
dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. 

14. Terminy dotyczące elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego, składania wymaganych dokumentów zostaną 
określone przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej      
z uwzględnieniem wniosków dziekanów wydziałów. 

15. W przypadku nieuruchomienia studiów w terminie jesiennym dopuszcza się 
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przed rozpoczęciem semestru 
letniego. 

16. Rektor jest upoważniony do ustalania szczegółowych harmonogramów  
i procedur związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji. 
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V. Wymagane dokumenty 
 
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia zobowiązani są złożyć w terminach i miejscach ustalonych przez komisje 
rekrutacyjne następujące dokumenty: 
a) wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie  

o przyjęcie na studia; 
b) świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub OKE; 
c) trzy aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat 

przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych; 

d) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość kandydata  na studia poświadczoną przez członka komisji 
rekrutacyjnej lub notarialnie; 

e) orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do 
studiowania na wybranym kierunku studiów. Kandydat, u którego stwierdzono 
przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku studiów 
może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów (wykaz kierunków studiów, na 
których wymagane będą orzeczenia lekarskie zostanie określony odrębnym 
pismem); 

f) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej –  
w przypadku kandydatów ze ,,starą maturą'' lub kandydatów na studia 
niestacjonarne – oryginał lub kserokopię poświadczoną jak w pkt 1d), dotyczy 
również osób, które kwalifikowane są na podstawie M* liczonego z wagą 0,5  
(zał. 1, pkt 3 i pkt 5 uchwały); 

g) potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto Politechniki Lubelskiej.  

2. Kandydaci, którzy będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego składają oryginał zaświadczenia wydanego przez główny 
komitet organizacyjny danej olimpiady. 

3. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym uzyskanym 
za granicą dodatkowo wymagane są dokumenty: 
a) zaświadczenie o nostryfikacji w przypadku dokumentu wydanego w kraju,  

z którym Rzeczpospolita Polska  nie zawarła umowy o wzajemnym uznaniu 
dokumentów o  wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym 
Rzeczpospolita Polska zawarła umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty; 

b) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939); 

c) tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego, świadectwa 
oraz poświadczenia wymienionego w pkt 3 b (jeśli zostało sporządzone w języku 
obcym). 
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4. Kandydat posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz kandydat 
legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej (IB – uzyskane w 2010 r.) są 
zobowiązani przedłożyć oryginały dokumentów do 15 września 2010 r. 

5. W razie niedostarczenia wymaganych dokumentów kandydat traci uprawnienia  
do podjęcia studiów. 

 
VI. Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia 

 
1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia  

w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora, zwaną opłatą rekrutacyjną. 

2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu 
ERK, w terminie umożliwiającym dokonanie przelewu na konto Uczelni, najpóźniej 
w ostatnim dniu rejestracji. 

3. Kandydat będzie uwzględniany w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym po 
wpływie opłaty na konto bankowe Politechniki Lubelskiej. Na indywidualnym 
koncie rekrutacyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie dokonanej wpłaty. 

4. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia, na które 
dokonał rejestracji w systemie ERK. 

5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku: 
a) niemożności ubiegania się na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego, 
b) unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty, 
c) nieuruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych. 

6. Zwrotu opłaty dokonuje się na umotywowany wniosek kandydata.  
W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni 
dokument OKE. 

7. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość 
odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem  
w formie pisemnej. Wysokość odpłatności określa Rektor osobnym zarządzeniem. 

8. Kandydat przyjęty na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zostanie dopuszczony 
do ich podjęcia po podpisaniu umowy i uiszczeniu w wymaganym terminie opłaty,  
o której mowa w pkt 7. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów, w przypadku zmian 
obowiązujących przepisów. 

2. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 
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3. Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie  
w miejscach dostępnych na terenie Politechniki Lubelskiej oraz na stronie 
internetowej www.pollub.pl.  

 

 

Przewodniczący  
Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

R e k t o r  
      Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 11/2009/III 

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
 
 

W związku z pkt 8 rozdziału I uchwały, Senat Politechniki Lubelskiej ustala zasady 
kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia  
w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011. 

1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 
przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu uzyskanych wskaźników 
rekrutacyjnych (W). 

2. Wartości progowe wskaźników rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków 
studiów zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne  
w uzgodnieniu z komisją uczelnianą.  

3. Zakres postępowania kwalifikacyjnego obejmuje jeden z następujących przedmiotów: 
matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wiedza  
o społeczeństwie (wos) oraz język polski i język obcy. Użyta w tekście nazwa 
przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka  
z astronomią.  

 
 

Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów 
uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym  

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011 
 

Kierunki  
studiów 

Wykaz przedmiotów 
uwzględnianych  
w postępowaniu 

kwalifikacyjnym (jeden  
z wyszczególnionych M*,  

liczonych z wagą 1,0 lub 0,5) 

Współczynniki 
wagowe 

stosowane do 
liczby punktów 

uzyskanych 
z poszczególnych 

przedmiotów 

Egzaminy  
wstępne 

organizowane 
przez 

Uczelnię 

matematyka, fizyka (M*) 1,0 

język obcy nowożytny (Jo) 0,3 
− Architektura  

i Urbanistyka 

język polski (Jp) 0,1 

matematyka 
 

egzamin 
ustny 

matematyka, fizyka (M*) 1,0 

język obcy nowożytny (Jo) 0,3 − Budownictwo 

język polski (Jp) 0,1 

matematyka  
lub fizyka 

 
egzamin 

ustny 
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matematyka, fizyka, 
informatyka (M*)  1,0 

chemia, geografia, historia, 
wos, biologia (M*)  0,5 

język obcy nowożytny (Jo) 0,3 

− Elektrotechnika 

− Informatyka 

język polski (Jp) 0,1 

matematyka  
 

egzamin 
pisemny 

matematyka, fizyka, chemia, 
informatyka, biologia (M*) 1,0 

geografia, historia, wos (M*)  0,5 

język obcy nowożytny (Jo) 0,3 

− Inżynieria 
Środowiska  

język polski (Jp) 0,1 

matematyka 
lub fizyka lub 

chemia 
 

egzamin 
ustny 

matematyka, fizyka, chemia, 
informatyka (M*) 1,0 

biologia, geografia (M*) 0,5 

język obcy nowożytny (Jo) 0,3 

− Inżynieria 
Biomedyczna** 

język polski (Jp) 0,1 

matematyka 
lub fizyka  

 
egzamin 

ustny 

matematyka, fizyka, chemia, 
informatyka (M*) 1,0 

geografia, historia, wos, 
biologia (M*)  0,5 

matematyka 
lub fizyka  

 
egzamin 

ustny 

język obcy nowożytny (Jo) 0,3 

− Fizyka 
Techniczna 

− Matematyka  

− Edukacja 
Techniczno-
Informatyczna 

− Mechanika  
i Budowa 
Maszyn  

− Mechatronika 
− Inżynieria 

Materiałowa 

− Zarządzanie 

− Zarządzanie 
i Inżynieria 
Produkcji 

język polski (Jp) 0,1 

 
 
 

matematyka 
lub fizyka  

 
egzamin 

ustny 

(M * - uwzględnia się jeden z wyszczególnionych przedmiotów liczonych z wagą 1,0 lub 0,5) 
(** - kierunek studiów w organizacji)  
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4. Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na 

egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006), 
na egzaminie dojrzałości „stara matura”, w części pisemnej nie zdawali przedmiotów 
wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów, oznaczonych w tabeli 
symbolem M*. 

5. Dodatkowym kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym przy uwzględnianiu 
przedmiotów zaliczanych z wagą 0,5 są punkty doliczane za ocenę końcową  
z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły: ocena dobra – 5 pkt, ocena bardzo 
dobra – 10 pkt, ocena celująca – 15 pkt. 

6. Na kierunek architektura i urbanistyka obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki 
ołówkiem: z natury i z wyobraźni). 
Egzamin z rysunku obowiązuje bezwzględnie wszystkich kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie na kierunek architektura i urbanistyka i jest egzaminem 
dopuszczającym do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
Egzamin ten ma na celu: 
− sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu 

architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką; 
− sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata; 
− sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania 

przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania  
w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni. 

7. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest 
wskaźnik rekrutacyjny (W), którego wartość określą wybrane wyniki egzaminu 
maturalnego „nowa matura”, egzaminu dojrzałości „stara matura”, wybrane oceny 
końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły średniej,  ponadgimnazjalnej, wyniki 
egzaminu matury międzynarodowej i (lub) wyniki egzaminu wstępnego.  

8. Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z roku 2007, 2008, 2009 i 2010 
kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na 
egzaminie maturalnym. Na kierunek studiów architektura i urbanistyka obowiązuje 
bezwzględnie egzamin z rysunku. 

9. Kandydatom ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą  
w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia, przy obliczaniu wskaźnika 
rekrutacyjnego (W) zamiast języka polskiego uwzględnia się język nauczania, 
kandydata. 

10. Dla kandydatów na studia zdających „nową maturę” w roku 2008, 2009 i 2010  
z przedmiotu zdawanego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (R), 
przyjmuje się następujący sposób ustalania wyniku z tego przedmiotu na poziomie 
podstawowym (P):  
a) P=R, dla R < 30%; 

b) P=
7

1006 +R , dla R z przedziału od 30 % do 100 %. 
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11. W przypadku kandydatów na studia, maturzystów z roku 2010 powyższy sposób 
ustalania wyniku z poziomu podstawowego występuje tylko wtedy, jeżeli przedmiot 
z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był na poziomie rozszerzonym i nie 
był zdawany jako przedmiot obowiązkowy. 
Jeżeli przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych zdawany był również jako 
przedmiot obowiązkowy, wówczas otrzymane liczby punktów z obu poziomów 
sumuje się (przy czym P – to liczba punktów otrzymanych z poziomu 
podstawowego, R – to liczba punktów otrzymanych z poziomu rozszerzonego). 

12. W przypadku kandydatów z „nową maturą” z 2002 r. przedmioty, które na 
egzaminie maturalnym można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się 
jak zdawane na poziomie rozszerzonym. 

13. Oceny wyrażone słownie na świadectwie dojrzałości „stara matura” przelicza się na 
punkty „nowej matury”, następująco: 

 
celująca                   150 
bardzo dobra  120 
dobra     90 
dostateczna    60 
dopuszczająca               30. 
 

14. Oceny egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych przyjmuje się 
jako punkty. Jeden punkt procentowy oceny odpowiada jednemu punktowi. 

15. Liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu jest sumą 
punktów uzyskanych z poziomu podstawowego i rozszerzonego albo liczbą 
punktów z poziomu podstawowego – w przypadku braku oceny z poziomu 
rozszerzonego. 

16. Oceny wyrażone w punktach na dyplomie matury międzynarodowej (IB) przelicza 
się na punkty „nowej matury” następująco: 
a) przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (SL – Subsidiary  Level) 
 
 

Liczba punktów 
matury 

międzynarodowej 

Liczba  
punktów 

7 100 
6 90 
5 75 
4 60 
3 45 
2 30 
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 b) przedmioty zdawane na poziomie wyższym (HL - Higher Level) oraz  
z języka  obcego nowożytnego 

 
 

Liczba punktów 
matury 

międzynarodowej 
Liczba punktów 

7 200 
6 170 
5 140 
4 110 
3 80 
2 50 

 
17. Wskaźnik rekrutacyjny (W) jest sumą: 

 
W = M* + 0,1 Jp  +  0,3 Jo  +  E R  

        gdzie:    
a)  dla egzaminu maturalnego („nowa matura”) 

M* - liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu   
    maturalnego z jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, 
    fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos lub  
    liczba punktów egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki albo  
    chemii). Egzamin wstępny dotyczy kandydatów (maturzystów z lat:  
    2002, 2005 i 2006), którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego  
    nie zdawali przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka,  
    biologia, geografia, historia, wos. 

  Jp - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka  
              polskiego. 

  Jo - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka  
              obcego nowożytnego. 

 
Kandydatom, absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych, z języka obcego 

jako drugiego języka nauczania, uzyskaną liczbę punktów z części pisemnej egzaminu 
maturalnego przyjmuje się z wagą 2,3 – lecz zalicza się nie więcej niż 200 punktów.  
 

b)  dla egzaminu dojrzałości („stara matura”) 
M* - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z części pisemnej    

   egzaminu  dojrzałości z jednego z wymienionych przedmiotów:  
   matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia,  
   historia, wos lub liczba punktów egzaminu wstępnego z matematyki  
   (albo fizyki albo chemii). Egzamin wstępny dotyczy kandydatów,  
   którzy w części pisemnej egzaminu dojrzałości nie zdawali  
   przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia,  
   geografia, historia, wos.  
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 Jp - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej  
   egzaminu dojrzałości z języka polskiego. 

  Jo - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia najwyższej oceny z języka   
             obcego nowożytnego, spośród ocen: końcowej (ze świadectwa  
             ukończenia szkoły) lub egzaminu dojrzałości (ocena z części  
             pisemnej albo ustnej). 

 
c)  dla egzaminu matury międzynarodowej (IB) 

M* - liczba punktów uzyskanych z jednego z przedmiotów: matematyka,  
   fizyka, chemia,  biologia, geografia, historia. 

Jp - liczba punktów uzyskanych z języka polskiego. 
 Jo - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego. 

 
   ER - (dot. pkt 17 a, b, c) – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu  

                      wstępnego   z rysunku na kierunek studiów architektura  
                      i urbanistyka, ocenianego w skali od 0 do 600 punktów.  

 
Warunkiem zdania egzaminu z rysunku oraz dopuszczenia kandydata do dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 150 punktów. 

18. Egzamin z rysunku odręcznego i egzaminy pisemne przeprowadzane są anonimowo. 
Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny. 

19. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom do wglądu  
w trybie odwoławczym na ich pisemny wniosek. 

20. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w przypadku wyboru przedmiotów, 
które mogą stanowić podstawę kwalifikacji, przyjmuje się sytuację bardziej korzystną 
dla kandydata. 

21. Przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych (zaocznych) na prowadzone 
kierunki studiów odbędą się zgodnie z zasadami określonymi dla studiów 
stacjonarnych, ale bez egzaminów wstępnych. Kandydatom, którzy na egzaminie 
maturalnym lub dojrzałości nie zdawali przedmiotów określonych we wskaźniku 
rekrutacyjnym (W), zostaną uwzględnione oceny końcowe ze świadectwa 
ukończenia szkoły. 

22. Studia pierwszego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej  
30 przyjętych osób, o ile Rektor nie postanowi inaczej. 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 11/2009/III 

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
 
 
 W związku z pkt 11 rozdziału I uchwały, Senat Politechniki Lubelskiej ustala 
zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego 
stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011. 

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 
tytuł zawodowy: magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz świadectwo 
dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. 

2. O przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach (specjalnościach) studiów 
zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. 

3. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata-absolwenta kierunku (specjalności) 
pokrewnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia podejmuje wydziałowa 
komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. 
Absolwenci kierunków lub specjalności pokrewnych z profilem studiów drugiego 
stopnia mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych, 
wynikających z porównania programów nauczania w zakresie i terminie określonym 
przez Dziekana. 

4. Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, do wysokości liczby przyjęć, 
określonej na poszczególne kierunki studiów, przeprowadza się na podstawie 
formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku przekroczenia planowanej liczby przyjęć, kwalifikacja odbywać się 
będzie na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

6. Przy takim samym wyniku konkursu ocen z dyplomów, zostanie przeprowadzona 
dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej ze wszystkich ocen końcowych  
z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach wyższych  
(na podstawie których ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia). 

7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 
zobowiązani są złożyć w terminach i miejscach ustalonych przez komisje 
rekrutacyjne następujące dokumenty: 
a) wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie  

o przyjęcie na studia; 
b) odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych oraz suplement,  

a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu albo zaświadczenie  
o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów  
i zaliczeń uzyskanych w toku studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat 
(zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen); 

c) świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub OKE; 
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d) trzy aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat 
przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych; 

e) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka 
komisji rekrutacyjnej; 

f) orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do 
studiowania na wybranym kierunku studiów. Kandydat, u którego stwierdzono 
przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku studiów 
może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów (wykaz kierunków studiów, na 
których wymagane będą orzeczenia lekarskie zostanie określony odrębnym 
pismem); 

g) potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto Politechniki Lubelskiej. 
 

8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia do systemu ERK 
wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

9. O możliwości przyjęcia na wybraną specjalność studiów drugiego stopnia  
(na określonym przez radę wydziału kierunku studiów) może decydować średnia  
z wybranych ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia. 

10. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia posiadający dyplom 
ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, przyjmowani będą na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

11.  Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem  uzyskanym 
w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności 
wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem sporządzonym 
przez tłumacza przysięgłego. W przypadku posiadania dyplomu z kraju, z którym 
RP nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom podlega 
nostryfikacji w trybie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 
2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych 
za granicą (Dz.U. Nr 37, poz. 255, z późn. zm.). 

12. Studia drugiego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób,  
o ile Rektor nie postanowi inaczej. 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr 11/2009/III 
Senatu Politechniki Lubelskiej  

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
 

 
 

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej 
 
 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia w Politechnice Lubelskiej na 
zasadach określonych w: 
− art. 43 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);  
− Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia  
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406); 

− Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla 
cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania 
(Dz. U. Nr 240, poz. 1743). 

 
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować  

i odbywać kształcenie: 
a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 
b) posiadacze ważnej Karty Polaka; 
c) cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej; 
d) cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej; 
e) 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 Rzeczpospolitej Polskiej; 

f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 

g) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku  
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 Ustawy z dnia  
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175,  
z późn. zm.); 

h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej; 

i) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
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o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  
i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu; 

 
j) 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 oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki 
finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że 
osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, 
stypendium na wyżywienie i zapomóg. 

2. Cudzoziemcy niewymienieni w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 1j, z pominięciem zasad 
rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, mogą podejmować  
i odbywać kształcenie na podstawie:  
a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 
b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Lubelską na 

zasadach określonych w tych umowach; 
c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego 

ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
d) decyzji Rektora Politechniki Lubelskiej. 

3. Cudzoziemcy, o których mowa w pkt 2 a, c, d przyjmowani będą na studia,  
na podstawie: 
a) skierowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, 

jeżeli zostali zakwalifikowani na studia bez obowiązku odbycia kursu 
przygotowawczego z języka polskiego; 

b) skierowania upoważnionego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego kierownika jednostki, w której odbyli kurs przygotowawczy; 

c) w trybie indywidualnym, występując z prośbą o przyjęcie do Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

4. Cudzoziemcy, o których mowa w pkt 2, mogą podejmować i odbywać kształcenie:  
a) jako stypendyści strony polskiej, bez ponoszenia opłat za naukę; 
b) na zasadach odpłatności; 
c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 
d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 
e) jako stypendyści Politechniki Lubelskiej. 

5. Cudzoziemcy, o których mowa w pkt 1j, mogą podejmować i odbywać kształcenie na 
zasadach określonych w pkt 2, 3 i 4. 

6. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy: 
a) legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym  

lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym  
za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia  
w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja 
wydająca świadectwo, uznanym zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na 
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podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu 
polskiemu świadectwu dojrzałości;  

b) wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów  
na kierunku architektura i urbanistyka (egzamin wstępny z rysunku). 

7. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują 
się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo 
zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem, lub innym dokumentem 
ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia 
w państwie, w którym został wydany, uznanym 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 pierwszego stopnia, oraz spełniają warunki,  
o których mowa w pkt 6b. 

8. W przypadku, gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, 
o których mowa w pkt 6 i 7 podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec 
jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność  
z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia 
studiów wyższych. 

9. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub drugiego 
stopnia, jeżeli: 
a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający  

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem 

lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na 
obranym kierunku i formie kształcenia; 

c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia  
w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia; 

d) wykażą się znajomością języka polskiego, tj.: 
− ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim  

w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, lub 

− posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

− uzyskają potwierdzenie Politechniki Lubelskiej, że ich przygotowanie oraz 
stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku 
polskim. 

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również 
świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły 
ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

10. Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego lub drugiego stopnia  
w Politechnice Lubelskiej, na zasadach odpłatności pkt 4b, wnoszą opłaty za rok 
nauki – w wysokości nie mniejszej niż równowartość 2000 euro.  
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 Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach  
odpłatności wnoszą opłaty obniżone o 30%.  

Opłata w pierwszym roku nauki podwyższona jest o równowartość 200 euro.  

11. Opłaty, o których mowa w pkt 10 wnoszone są za cały okres studiów,  
w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia. 

12. W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana wydziału, może 
przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat  
w ratach, odrębnie za każdy rok lub semestr nauki. 

13. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia 
przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub w innej formie na warunkach 
odpłatności, Rektor po uzgodnieniu wniosku cudzoziemca z dziekanem wydziału 
może obniżyć opłatę, o której mowa w pkt 10 lub zwolnić  
z niej całkowicie. 

14. Wymagane dokumenty:  
a) podanie o przyjęcie na studia i wypełniony kwestionariusz; 
b) w oryginale – świadectwo dojrzałości, na studia drugiego stopnia również 

dyplom ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 6 i 7 wraz  
z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi, przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego; 

c) kserokopie: paszportu, wizy, innych dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków, o których mowa w pkt 1. Jeśli kserokopie tych dokumentów nie są 
poświadczone notarialnie, poświadcza je członek wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej na podstawie okazanych oryginałów dokumentów; 

d) jeden z dokumentów, o których mowa w pkt 9d, potwierdzający znajomość 
języka polskiego; 

e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 
kształcenia na obranym kierunku studiów i formie kształcenia; 

f) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego, poświadczone notarialnie lub na zasadzie 
określonej w pkt 14c, albo oświadczenie cudzoziemca, że niezwłocznie  
po rozpoczęciu kształcenia przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 
Zdrowia; 

g) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w pkt 1j, oświadczenie  
o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów 
utrzymania podczas studiów; 

h) 4 fotografie (w tym jedna w formie elektronicznej), zgodnie  
z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

i) dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty, ustalonej przez Rektora za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia; 

j) skierowanie lub prośba, o których mowa w pkt 3. 
 
 
 


