
Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe prowadzone w 

języku polskim w Akademii w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022, zobowiązani są 

przesłać do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego przy ul. Wojska Polskiego 

121 w Łodzi, w terminie od 17 czerwca 2021r. do 30 września 2021r., następujące dokumenty 

rekrutacyjne: 

1. podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z indywidualnego konta 

kandydata  

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji), 

2. jedną fotografię z wizerunkiem kandydata (identyczną z fotografią umieszczoną  

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia 

głowy, na jasnym tle) przyklejoną na podaniu o przyjęcie na studia, 

3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał potrzebny będzie do 

wglądu przy podpisywaniu umowy, 

4. kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku gdy 

suplement został wydany jako załącznik do dyplomu)  – oryginał potrzebny będzie do 

wglądu przy podpisywaniu umowy,, 

5. zaświadczenie o ukończeniu studiów – dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia w 

innej uczelni niż ASP w Łodzi i oczekują na wystawienie dyplomu przez uczelnię 

macierzystą, 

6. deklarację uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowe -  wzór dostępny 

jest na stronie www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w zakładce REKRUTACJA, 

7. prośbę o wystawienie faktury  VAT - wzór dostępny jest na stronie 

www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w zakładce REKRUTACJA, 

8. skierowanie na studia podyplomowe przez pracodawcę, jeśli to on będzie finansował 

koszty studiów – wzór dostępny jest na stronie www.podyplomowe.asp.lodz.pl,  w 

zakładce REKRUTACJA. 

9. dokument potwierdzający przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego 

(dotyczy kandydatów cudzoziemców )tj.: 

a. zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego 

do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (dotyczy kandydatów 

cudzoziemców posiadających zaświadczenie) 

lub 

b. kserokopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego wydanego zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 

r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285) co 

najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (dotyczy kandydatów 

cudzoziemców posiadających certyfikat) 

lub 

c. oświadczenie kandydata potwierdzające przygotowanie i stopień znajomości 

języka polskiego kandydata cudzoziemca do podjęcia studiów w języku polskim 

(do pobrania  

z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji - 

dotyczy kandydatów cudzoziemców). 



Kandydaci obywatele Polski oraz kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia 

podyplomowe prowadzone w języku polskim w Akademii, legitymujący się dyplomem lub 

dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskane za granicą, zobowiązani są, do 

złożenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w § 4 niniejszego Zarządzenia: 

1. poświadczenia legalności dyplomu lub dokumentu w formie klauzuli apostille lub 

legalizacji, 

2. tłumaczenia na język polski dyplomu lub dokumentu sporządzonego przez tłumacza 

przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra 

Sprawiedliwości w Polsce albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej, pisemnego potwierdzenia Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej o uznaniu dyplomu lub dokumentu, w przypadku wątpliwości 

czy dyplom lub dokument uprawnia kandydata do kontynuacji kształcenia na studiach 

II stopnia 

w Polsce. 

 


