WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWEdla KANDYDATÓW Z POLSKI
L.p. DOKUMENTY
1

poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów
wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do
wglądu)

2

CV-Curriculum Vitae (z informacją nt. doświadczenia w zakresie tematyki studiów)

3

1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
podanie i ankieta osobowa według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowane
dwustronnie)
2 egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na studiach podyplomowych
(drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
kopia dowodu wpłaty za świadczoną usługę edukacyjną na studiach podyplomowych (po zawarciu
umowy, w dniu jej zawarcia)
w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest
posiadanie:
przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t)
lub
kwalifikacji nauczycielskichwedług Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17
stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w
uprawnienia.
Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu
pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta
przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez
Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego/
kontraktowego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów
pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest
posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego:
Świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE]/C1 [CAE]
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Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla CUDZOZIEMCÓW
L.p. DOKUMENTY
1

poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego
stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo
zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub
drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą,
chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na
podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia
studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał do wglądu)

2

CV-Curriculum Vitae (z informacją nt. doświadczenia w zakresie tematyki studiów)

3

1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych

4

podanie i ankieta osobowa według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowane dwustronnie)

5

2 egzemplarze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane
dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
kopia dowodu wpłaty za świadczoną usługę edukacyjną na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w
dniu jej zawarcia)
w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie:
przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t)
lub
kwalifikacji nauczycielskichwedług Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia
2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U.
2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia.
Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu
pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów
lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni
lub akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego/ kontraktowego/dyplomowanego lub zaświadczenie o
ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie
dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego:
Świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE]/C1 [CAE]
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia
polisa ubezpieczeniowa 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
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dokument poświadczający znajomość języka polskiego
wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości

Szczegółowych informacji nt. kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, Warszawa
tel. +48 (22) 826-74-34
www.buwiwm.edu.pl
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:
zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

