STUDIES ON FEE-PAYING BASIS / EUROPEAN UNION, EFTA, EOG CITIZEN / SCHOLARSHIP HOLDER *
STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI / OBYWATEL UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA, EOG / STYPENDYSTA *

REQUIRED DOCUMENTS
Name and surname (as in the passport or ID):…………….…………………………………………………………..................................
E-mail address (WRITE IN BLOCK LETTERS):…………………………….…………..……………………………………………………………………
Telephone number (used in Poland):……………………………………....………………………………………………………………………………
PESEL number (from the IRK Online Application System): ….……………………………………………………………………………………
Programme of studies:….......……………………………………………………………………………………………………………….....................

Bachelor’s degree studies (first cycle) // Studia I stopnia
Document

YES

NO

DOCUMENT
ACCEPTANCE
- for UŚ employee

Application – personal questionnaire with photograph (printed
from Online Application System)
Podanie – ankieta osobowa ze zdjęciem (wydruk z systemu IRK)

Passport or other identity document
Paszport lub inny dokument tożsamości

Copy of first page of passport or other identity document
Kopia pierwszej strony paszportu lub innego dokumentu tożsamości

Visa or other document allowing to stay in Poland
– please write the validity date of the document
Wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – wpisz datę
ważności

Copy of visa or other document allowing to stay in Poland
Kopia wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski

Secondary education certificate and the suplement with
grades; if issued outside of Poland, the document must include
apostille stamp or legalisation certificate
Świadectwo dojrzałości (ukończenia szkoły średniej) wraz z załącznikiem z ocenami –
dokument wydany poza Polską musi być opatrzony pieczęcią apostille lub
zalegalizowany

Copy of secondary education certificate and the suplement
with grades – with apostille stamp or legalisation certificate
Kopia świadectwa dojrzałości i załącznika z ocenami z apostille lub legalizacją

Sworn translation or translation confirmed by Polish Consul
(into Polish) of secondary education certificate and the
suplement with grades – with apostille stamp or legalisation
certificate
Tłumaczenie świadectwa z apostille albo legalizacją na język polski, wykonane przez
tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez konsula RP
– jeśli oryginał jest w języku innym niż polski

Confirmation that the secondary education certificate entitles
the holder to undertake first-cycle studies in the country it was
issued (if issued outside UE, OECD, EFTA or EOG)
Potwierdzenie, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania
– jeśli jesteś z kraju nienależącego do UE, OECD, EFTA, EOG lub takiego, z którym
Polska nie zawarła odpowiednich umów o uznawaniu wykształcenia

Sworn translation or translation confirmed by Polish Consul
(into Polish) of the document mentioned above
Tłumaczenie potwierdzenia, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania wykonane przez tłumacza przysięgłego
lub poświadczone przez konsula RP
– jeśli potwierdzenie jest w języku innym niż polski

Comments

Document

YES

NO

DOCUMENT
ACCEPTANCE

Comments

- for UŚ employee

Document confirming knowledge of the English language
Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

Copy of the document confirming knowledge of the English
language
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Medical certificate confirming no contradictions to undertaking
studies in the chosen field
Zaświadczenie lekarskie z informacją o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na
wybranym kierunku

Sworn translation or translation confirmed by Polish Consul
(into Polish) of medical certificate confirming no contradictions
to undertaking studies – if the certificate was issued in
language other than Polish
Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia lekarskiego
– jeśli zaświadczenie jest wydane w innym języku niż polski

1 printed photograph – singed (name and surname, PESEL
number) on the back
1 fotografia w formie papierowej – podpisana z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz
numerem PESEL z systemu IRK

Illness and accident insurance policy for the time of studying in
Poland, European Health Insurance Card or confirmation of
insurance issued by Polish National Health Fund (Narodowy
Fundusz Zdrowia) – please specify the validity date
Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres kształcenia w Polsce,
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub potwierdzenie ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
– napisz datę ważności

Copy of Illness and accident insurance policy for the time of
studying in Poland, European Health Insurance Card or
confirmation of insurance issued by Polish National Health
Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia)
Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce, EKUZ
lub potwierdzenia ubezpieczenia w NFZ

Please note: scholarship holders should provide the University of Silesia with the proof that they have been
granted the scholarship.

I hereby declare that all information provided is true and correct.

Place, date

*mark as applicable / niepotrzebne skreślić

Signature

