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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH 
WARTO STUDIOWAC W POLSCE

 Wysoki poziom kształcenia 

Wysoki poziom kształcenia w Polsce jest gwarantowany dzięki 
stałemu monitorowaniu jakości studiów i regularnemu podda-
waniu ocenie samych szkół wyższych. Polskie uczelnie oferują 
ponad 5 tysięcy kierunków studiów. Każdy z nich musiał uzy-
skać aprobatę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiele kierunków 
otrzymało ocenę wyróżniającą. Lista ocen kierunków studiów 
jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej (www.pka.edu.pl). Niektóre uczelnie mogą pochwalić 
się również międzynarodowymi akredytacjami dotyczącymi ich 
programów studiów. 

 Bogata tradycja akademicka 

Polskie tradycje uniwersyteckie mają już ponad 650 lat i sięgają 
roku 1364, gdy król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakow-
ską, znaną dziś jako Uniwersytet Jagielloński. Obecnie w ponad 
400 szkołach wyższych studiuje blisko półtora miliona studen-
tów, w tym ponad 57 tysięcy studentów zagranicznych. 

 Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna 

Polski system szkolnictwa wyższego szybko się rozwija. Polskie 
uczelnie, wykorzystując środki z funduszy europejskich, zmo-
dernizowały swoją infrastrukturę dydaktyczno-badawczą, dzięki 
czemu studenci mogą korzystać z nowoczesnych sal wykłado-
wych, laboratoriów, bibliotek, akademików i obiektów sporto-
wych. Łączna kwota środków zainwestowanych w rozbudowę in-
frastruktury dydaktycznej i naukowej w ostatnich latach sięga 
8 miliardów dolarów.    
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 Przyjedź do Polski i poznaj Europę 

Polska bierze aktywny udział w Procesie Bolońskim. Dzięki 
wprowadzeniu trójstopniowego systemu kształcenia (studia 
licencjackie/magisterskie/doktoranckie) i Europejskiego Syste-
mu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), zarówno studenci 
polscy, jak i cudzoziemcy studiujący w Polsce zachowują pełną 
mobilność i mogą bez żadnych problemów kontynuować naukę 
w innym kraju Unii Europejskiej. W ramach samego programu 
Erasmus na studia w Polsce przyjechało ponad 68 tysiące stu-
dentów zagranicznych. W tym samym czasie około 155 tysięcy 
studentów z Polski odbyło część studiów w innym kraju Unii 
Europejskiej. Ponadto dyplomy polskich uczelni są uznawane 
we wszystkich państwach należących do OECD. 

 Szeroka oferta edukacyjna 

Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Polski otrzymują atrak-
cyjne i zróżnicowane możliwości kształcenia, spełniające wyso-
kie europejskie standardy. Mogą oni studiować medycynę, bio-
technologię i inżynierię, ale także sztukę i ekonomię. Wszystkie 
kierunki studiów oferowane przez uczelnie w języku polskim są 
dostępne na stronie www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, na-
tomiast programy w języku angielskim można znaleźć na stro-
nie www.go-poland.pl. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODJĘCIA STUDIÓW 
W JĘZYKU POLSKIM

Podjęcie studiów w  języku polskim wymaga dobrej znajomości języka polskie-
go. Warunek ten spełnia cudzoziemiec, który:
1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim 

w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnic-
twa (szczegóły w zakładce „Roczne kursy przygotowawcze do podjęcia stu-
diów w języku polskim”) lub

2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (szcze-
góły w zakładce „Certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego 
jako obcego”) lub

3. uzyskał potwierdzenie uczelni przyjmującej, że poziom znajomości języka 
polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA STUDIÓW W POLSCE

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Polsce na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich lub na zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Studiuj na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Jeśli podejmiesz w uczelni publicznej  studia stacjonarne na zasadach obowią-
zujących obywateli polskich, to nie ponosisz opłat za studia. W celu podjęcia 
studiów wymagana jest jednak dobra znajomość języka polskiego oraz wzięcie 
udziału w procedurze rekrutacji na studia. Ponadto studenci kształcący się na 
zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą otrzymać pomoc material-
ną z budżetu państwa.

Możesz studiować na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli:
1. udzielono ci pozwolenia na pobyt stały,
2. posiadasz status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,
3. korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej,
4. jesteś pracownikiem migrującym, obywatelem UE/EOG lub członkiem ro-

dziny pracownika migrującego z UE/EOG,
5. masz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
6. jesteś obywatelem UE/EOG z prawem stałego pobytu. 
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Studiuj na zasadach obowiązujących cudzoziemców

Studiując na zasadach obowiązujących cudzoziemców, możesz:
1. być stypendystą strony polskiej (Rządu RP),
2. studiować na zasadzie odpłatności (opłacać czesne),
3. studiować bez odpłatności za studia i otrzymywania świadczeń stypen-

dialnych z budżetu państwa,
4. być stypendystą strony wysyłającej (np. danego kraju lub uniwersytetu) 

i nie ponosić opłat za studia,
5. być stypendystą polskiej uczelni. 
Studenci, którzy podejmują studia na powyższych zasadach, nie muszą kon-
kurować z innymi studentami o miejsce na studiach. Są jednak zobowiązani 
opłacać czesne, którego wysokość określają uczelnie. Ponadto studenci kształ-
cący się na zasadach obowiązujących cudzoziemców nie posiadają uprawnień 
do wsparcia finansowego z budżetu państwa. 

Wybór warunków studiowania

Możesz wybrać, czy chcesz podjąć studia na zasadach obowiązujących obywa-
teli polskich lub cudzoziemców, gdy:
1. posiadasz ważną Kartę Polaka,
2. jesteś obywatelem UE/EOG i masz wystarczające środki na utrzymanie się 

w Polsce.

WARUNKI STUDIOWANIA 

polski obywatel cudzoziemiec

• bezpłatna edukacja w uczelniach 
publicznych

• dostęp do pomocy finansowej państwa

• łatwiejszy dostęp do uczelni
• roczny kurs języka polskiego jako 

obcego (w uczelniach publicznych)
• możliwość otrzymania stypendium 

Rządu RP

• trzeba konkurować z polskimi 
studentami o miejsce na uczelniach

• studia płatne
• brak dostępu do wsparcia finansowego 

z budżetu państwa



LETNIE SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO
I KULTURY POLSKIEJ

Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się w okresie od lipca do 
sierpnia w kilku ośrodkach akademickich w Polsce i zazwyczaj trwają trzy lub 
cztery tygodnie. Kursy obejmują nie tylko intensywną naukę języka polskiego 
na czterech poziomach zaawansowania (A2, B1, B2, C1) , lecz są także okazją do 
spotkania z polską kulturą, literaturą, historią, muzyką. Organizatorzy szkół 
letnich proponują wycieczki krajoznawcze, projekcje polskich fi lmów i spotka-
nia z ciekawymi twórcami kultury.

W kursach mogą uczestniczyć wyróżniający się studenci lektoratów i po-
lonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Zgłoszenia chętnych są kiero-
wane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za 
pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych (Wydziałów ds. kultury 
Ambasad, Instytutów Polskich), delegowanych przez MNiSW lektorów języka 
polskiego lub partnerów zagranicznych. 

ROCZNE KURSY PRZYGOTOWAWCZE
DO PODJĘCIA STUDIÓW W JĘZYKU POLSKIM

W Polsce działa kilka wyznaczonych przez ministra ośrodków prowadzących 
kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim. Intensywne kursy 
trwają 9 miesięcy. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8 godzin 
lekcyjnych dziennie (w tym min. 4 godziny z języka polskiego). Kursy obejmują 
intensywną naukę języka polskiego i przedmiotów kierunkowych, takich jak 
matematyka, fi zyka, chemia, biologia, geografi a, historia. Uczestnicy kursu 
są podzieleni na cztery grupy specjalistyczne (humanistyczną, ekonomiczną, 
medyczną, techniczną), w zależności od podejmowanego kierunków studiów.

Pozostałe szkoły wyższe, tj. niewyznaczone przez ministra mają również 
prawo do prowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Jednak ab-
solwenci tych szkół nie mają gwarancji, że ich kwalifi kacje językowe zostaną 
uznane przez inną uczelnię.  
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CERTYFIKATY POŚWIADCZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ 
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Nowy system certyfi kacji znajomości języka polskiego jako obcego umożliwia 
zdawanie egzaminów i uzyskanie certyfi katów na poziomach od A1 do C2 oraz 
na poziomach od A1 do B2 w wersji przystosowanej do potrzeb dzieci i mło-
dzieży.  

Egzaminy będą przeprowadzane przez uprawnione polskie i zagraniczne 
jednostki prowadzące kształcenie z zakresu języka polskiego. Takie rozwiąza-
nie w znacznym stopniu ułatwia dostęp do egzaminów i sprzyja popularyzacji 
języka. Treść egzaminów na poszczególnych poziomach jest taka sama bez 
względu na miejsce ich przeprowadzenia. Nad jakością egzaminów czuwa Pań-
stwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego. Komisja ta odpowiada również za szkolenie osób pełniących funkcje 
przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Można również uzyskać certyfi kat bez konieczności zdawania egzaminu. 
Uprawnienie takie przysługuje cudzoziemcom lub obywatelom polskim na 
stałe zamieszkałym za granicą, którzy: 
1. są absolwentami szkół wyższych i ukończyli studia w języku polskim,
2. są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych 

szkół średnich i posiadają świadectwa dojrzałości, działających w systemie 
edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.
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PRZYDATNE LINKI

• Portal zawierający informacje na temat kierunki studiów w języku 
polskim 
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

• Portal zawierający informacja na temat kierunków studiów w języku 
angielskim, możliwości studiowania dla cudzoziemców polskiego 
pochodzenia 
www.go-poland.pl

• Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
www.buwiwm.edu.pl

• Polska Komisja Akredytacyjna 
www.pka.edu.pl

• Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego  
www.certyfikatpolski.pl 

• Polskie placówki za granicą 
http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/polands_missions_
abroad/polish_missions_abroad

LEKTORATY JĘZYKA POLSKIEGO ZA GRANICĄ

Językiem polskim posługuje się ponad 45 milionów ludzi. Na świecie jest wie-
le uczelni, w których można uczyć się języka polskiego. Do niektórych z nich 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej. Osoby te prowa-
dzą lektoraty oraz angażują się w różne działania wspierające naukę języka 
polskiego i poznawanie kultury naszego kraju. W chwili obecnej (rok akad. 
2015/16) w 86 ośrodkach akademickich na świecie pracuje 87 lektorów skie-
rowanych przez MNiSW.

wykorzystane zdjęcia:

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (s. 3) • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (s. 1, 3) • Uniwersytet w Białymstoku (s. 1) • 
• Uniwersytet Warszawski (s. 2) • Gdański Uniwersytet Medyczny (s. 7) • Politechnika Warszawska (s. 3) •

86
ośrodków akademickich

87
lektorów


