Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 42 Rektora UZ z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących
postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2018/19

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:
1.

Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, generowany w trakcie
rejestracji internetowej.

2.

Oryginał (ewentualnie odpis notarialny) oraz kserokopia świadectwa dojrzałości, matury EB, matury IB, w
zależności do rodzaju zdawanej matury, a w przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą:


oryginał oraz kserokopia zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego - w przypadku, gdy
świadectwo musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji – zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2156) oraz z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw
maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006r., nr 63, poz. 443),



oryginał oraz kserokopia poświadczenia świadectwa dojrzałości w formie legalizacji albo apostille,
wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, 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 2005r. nr 112, poz. 938 i 939),



oryginał oraz kserokopia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa oraz
poświadczenia (wymienionego powyżej), jeśli zostało sporządzone w języku obcym.

3.

Oryginał (ewentualnie odpis notarialny) oraz kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości w przypadku
kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin
maturalny z przedmiotów dodatkowych.

4.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, w przypadku kandydatów ze starą maturą lub maturą
zagraniczną, którzy przystąpili do poprawiania wyników na egzaminie dojrzałości.

5.

Wniosek do WKR o uwzględnienie podwyższonego wyniku egzaminu maturalnego, w przypadku
kandydatów, którzy otrzymali z OKE dokument poświadczający poprawiony wynik na egzaminie
dojrzałości.

6.

Dokument potwierdzający tożsamość kandydata: dowód osobisty (ewentualnie

paszport) oraz jego

kserokopia w celu sprawdzenia zgodności kopii z oryginałem.
7.

Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca
wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.

8.

Oryginał oraz kserokopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, w przypadku
kandydatów będących laureatami albo finalistami olimpiad stopnia centralnego.

9.

Oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla
osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami, w przypadku kandydatów deklarujących we
wniosku o przyjęcie na kierunek pedagogika specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia
pedagogiczna.

10. Orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów
na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa (wyłącznie dla
formy: śpiew), kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne.

