
Seminarium: Prawne i praktyczne aspekty obsługi studentów 
zagranicznych
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Komun i k a t
Toruń, 15 maja 2015 r.

 Toruń, 8 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję o kolejnej inicjatywie Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, jaką jest organizacja 

1-dniowego seminarium pn. Prawne i praktyczne aspekty obsługi studentów zagranicznych, które odbędzie się w dniu 

15 maja 2015 r.

Problematyka seminarium wpisuje się w aktualne przeobrażenie systemu szkolnictwa wyższego. Chodzi tu zarówno 

o spadek liczby studentów krajowych, jak i przełożenie liczby studentów cudzoziemców na dotację ministerialną. Wresz-

cie, umiędzynarodowienie studiów wpisuje się bogactwo kultury akademickiej. Tym samym dziś internacjonalizacja staje 

się jednym z priorytetowych kierunków działalności szkół wyższych. 

Złożony charakter tytułowego zagadnienia sprawa, że seminarium adresowane jest przede wszystkim do osób od-

powiedzialnych za rekrutację i obsługę studentów cudzoziemców. 

Cechą charakterystyczną naszych projektów jest to, że wyróżniają się najwyższą – uniwersytecką jakością oraz sta-

nowczo umiarkowaną ceną w porównaniu do ofert komercyjnych. Program seminarium uwzględnia, obok teoretycznych 

podstaw, praktyczny wymiar zagadnienia oraz dyskusję i czas na pytania, co przesądza o atrakcyjności prezentowanej 

oferty.

Nie bez znaczenia jest tu osoba wykładowcy – zaproszenie do współpracy przyjął Pan Tomasz Lewiński, członek 

Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, znawca tytułowej problematyki.

Wyrażam więc nadzieję, że inicjatywa zyska Państwa uznanie. Uprzejmie zatem proszę o  rozpowszechnienie tej 

wiadomości wśród Współpracowników.

Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja 

potrwa do dnia 5 maja br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc organizatorzy dopuszczają wcześniejsze zamknięcie rejestracji). 

Dodatkowe informacje (w tym formularz rejestracyjny) można znaleźć na stronie www.fpm.umk.pl .

Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

www.fpm.umk.pl 
http://www.fpm.umk.pl


Ramowy program seminarium:

I. Zagadnienia wprowadzające:

1. Sposoby pozyskiwania studentów z zagranicy

a) mobilność pozioma 

b) mobilność pionowa

2. Skąd przyjeżdżają studenci do Polski?

3. Sposoby rekrutacji zagranicznych studentów

4. Ramy prawne

a) przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

b) inne podstawowe dokumenty stanowiące ramy prawne obsługi cudzoziemców (m. in. Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzo-

ziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych)

c) wybrane dokumenty pośrednio związane z obsługą cudzoziemców (m.in. Ustawa o repatriacji, Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia 

osiągnięć studenta, Kodeks dobrej praktyki w organizacjach kształcenia transnarodowego)

d) Cudzoziemcy z EOG i spoza EOG – różnice w prawach i obowiązkach

II. Zagadnienia rekrutacyjne:

5. Warunki podjęcia studiów w Polsce

a) Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  sprawie podejmowania i  odbywania przez cudzo-

ziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 

października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406)

b) potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego

c) ubezpieczenie zdrowotne

d) uznawanie dyplomów

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplo-

mów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplo-

mów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 

- Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

- rola Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

6. Legalizacja pobytu

a) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

b) Formy legalizacji pobytu

c) Problemy wizowe

- Rodzaje wiz

- Warunki uzyskania wizy w przypadku studentów

- Przedłużenie wizy

d) Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

- Warunki uzyskania zezwolenia

- Wymiana karty pobytu

e) Rejestracja pobytu obywatela UE

- Ustawa z dnia 14 lipca 2006  r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 

z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 



- Warunki rejestracji

f) Karta Polaka (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka)

III. Student zagraniczny w uczelni:

7. Warunki odpłatności za studia

a) Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  sprawie podejmowania i  odbywania przez cudzo-

ziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 

października 2006 r.

b) umowa ze studentem

8. Sprawy socjalno-bytowe

a) Na jakie stypendia mogą liczyć cudzoziemcy

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzo-

ziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 

października 2006 r.

- Stypendia Rządu RP

- Dostępność stypendiów w ramach FPM

- Karta Polaka a prawo do stypendium

b) Zakwaterowanie

9. Opieka nad cudzoziemcami

a) Mentoring i tutoring

b) Przewodnik po uczelni

c) Inne aspekty opieki dydaktycznej

Tomasz Lewiński — absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW; konsultant w sprawach procedur i programów 

studiów kierowanych do cudzoziemców, prowadzi porady prawne dla studentów zagranicznych; we wrześniu 2013 r. 

powołany przez Prezydium KRASP do Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia; przygotowuje pracę doktorską 

nt. systemów akredytacji uczelni. Pełnił rolę eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akre-

dytacyjnej (2008–2012), trenera w programie „Elementy Prawa o szkolnictwie: prawa i obowiązki studentów”; autor 

analiz i badań w obszarze przepisów sektora szkolnictwa wyższego. 

Udział w seminarium wiąże się z odpłatnością: 350 zł. (VAT zw.)

Cena obejmuje:

- udział w seminarium;

- certyfikat i materiały szkoleniowe;

- wyżywienie (obiad, serwis kawowy);

Osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu (zniżkowe ceny).

Rejestracja i opłata związane z uczestnictwem w seminarium powinna być dokonana do dnia 5 maja 2015 r. (możliwe jest 

wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności) na konto: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Bank Millennium S.A. Warszawa  45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: Cudzoziemcy WPiA + imię i nazwisko + reprezentowana jednostka   

(np. Cudzoziemcy WPiA Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Sekretarz seminarium: mgr Jacek Pakuła, Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Interesariuszami; 

tel. 604 643 554, e-mail: jacekpakula@law.umk.pl


