Informacja dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia w WIT
W przypadku posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą konieczne jest złożenie dokumentu
poświadczającego legalność świadectwa (legalizacja lub apostille) oraz decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa
maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie
szkolnictwa wyższego RP, chyba że uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim
świadectwem dojrzałości następuje z mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy o oświacie.
A. Świadectwa maturalne, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub
dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję
edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub
instytucja ta działa. Dotyczy Państw:
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy


świadectwa objęte umowami międzynarodowymi - Białoruś, Chiny, Ukraina

B. Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – pozostałe kraje – adresy kuratoriów
Pełne informacje o opłatach zamieszczone są w systemie UBI w dziale „Do pobrania”.
Po zgłoszeniu przez internet i zapisie – każdy otrzymuje w systemie indywidualny numer konta bankowego, na które
zobowiązany jest dokonywać wpłat (m.in. wpisowego i czesnego, opłata za legitymacje).
Numer zobaczysz na stronie „Mój profil” — „Opłaty” w UBI.
Rachunek indywidualny obsługuje przelewy tylko w złotych polskich , ponieważ opłaty za studia są pobierane wyłącznie
w walucie polskiej (PLN).
Jedynie w przypadku, gdy bank w kraju studenta nie realizuje płatności w złotych polskich możliwe jest dokonanie opłat
w innej walucie niż PLN.
Student dokonujący opłaty za semestr, w innej walucie niż PLN winien dokonać przeliczenia wartości czesnego
wyrażonego w PLN na walutę EUR, GBP bądź inną zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty przez Studenta średnim
kursem danej waluty określonym przez Narodowy Bank Polski.
W przypadku przelewów w innych walutach prosimy o ich dokonywanie na ogólne konto Uczelni:
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
Bank Pekao S.A.
Nr rachunku:
IBAN: PL 12 1240 6247 1111 0000 4980 2294
SWIFT: PKOPPLPW
W treści przelewu należy podać szczegółowy opis kogo dotyczy przelew: imię i nazwisko kandydata oraz datę urodzenia.

