Informacja dla Kandydatów - cudzoziemców.
Akademia Morska w Szczecinie przyjmuje cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
stopnia - inżynierskie, prowadzone w języku polskim oraz studia drugiego stopnia - magisterskie prowadzone w
języku polskim lub angielskim.
DOKUMENTY
Dokumentem uprawniającym cudzoziemca do podjęcia studiów jest świadectwo uprawniające do podjęcia
kształcenia w uczelni wyższej oraz inne dokumenty wymagane warunkami rekrutacyjnymi w danym roku
akademickim (informacja na stronie internetowej AM oraz w Informatorze).
Cudzoziemiec, który uzyskał świadectwo poza granicami Polski składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły
lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na
podstawie tego świadectwa studiów w kraju w którym zostało wydane. W przypadku uzyskania świadectwa w
kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest
zobowiązany do nostryfikacji świadectwa w Kuratorium Oświaty.
POBYT
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia i szkolenia jeżeli posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny
dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
WYMAGANIA ZDROWOTNE
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia i szkolenia jeżeli wykazują się dobrym stanem zdrowia,
udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
na obranym kierunku i formie kształcenia. Cudzoziemcy planujący studiować na kierunkach tzw. „pływających”
są zobowiązani do odbycia dodatkowych nieodpłatnych badań w Ośrodku Zdrowia Akademii Morskiej w
Szczecinie.
UBEZPIECZENIE
Cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania polisy ubezpieczeniowej 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.
Osoby pochodzenia polskiego (posiadające decyzje Konsula uznającą daną osobę za osobę polskiego
pochodzenia) są ubezpieczane przez Uczelnię.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli :
•
•
•

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 uczelni przyjmującej, że ich znajomość języka pozwala na podjęcie studiów w
języku polskim. Potwierdzenie o którym mowa można uzyskać w Akademii Morskiej w Szczecinie
przystępując do kursu i egzaminu lub samego egzaminu przed rozpoczęciem studiów (koszt kursu i
egzaminu lub samego egzaminu ~ 350,00zł);

ODPŁATNOŚĆ

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, zezwolenie na osiedlenie się (Kartę Pobytu), mogą być przyjęci na
zasadach obowiązujących obywateli polskich (bezpłatnie).
Cudzoziemcy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na zasadzie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.
Cudzoziemcy przyjęci na zasadach odpłatności wnoszą opłaty w wysokości:
•
•

równowartości 2200 euro za pierwszy rok studiów;
równowartości 2000 euro rocznie za następne lata;

Osoby pochodzenia polskiego (posiadające decyzje Konsula uznającą daną osobę za osobę polskiego
pochodzenia) przyjęte na warunkach odpłatności, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
INNE WYMAGANIA
Osoby, które do czasu rozpoczęcia studiów nie ukończyły 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów.
Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym został
wydany dokument.	
  

