STATUTORY OBLIGATION
I, ............................................, the holder of passport no.: .........................., hereby confirm that:




I have been informed of the obligation to finish the process of recognition of my certificate
(or other education document) or of my confirmation of qualification, or the right to
continue education, acquired with foreign diploma(s), not later than the end of the first
study semester, under the following regulations:
o Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 October 2006
regarding undertaking and undergoing studies and courses by foreigners and their
participation in research studies and development (Polish Journal of Laws of 19
October 2006);
o Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 9 September 2009
amending the previous Regulation regarding undertaking and undergoing studies and
courses by foreigners and their participation in research studies and development
(Polish Journal of Laws of 2009, no 175, item 1365).
o Regulation of the Minister of National Education of 25 March 2015 on procedures for
recognition of certificates or other documents, or confirmations of qualifications or
rights to continue education, acquired in a foreign educational system (Polish Journal
of Laws, year 2015, item 447).
I am aware that failing to comply with this requirement will result in (a) my removal from the
students’ list, and (b) the tuition fee for the first year of studies not being reimbursed.
………………………………
date

………………………………
candidate’s signature
OŚWIADCZENIE

Ja
niżej
podpisany(a)
.........................................
nr.........................., niniejszym oświadczam, że:




legitymujący(a)

się

paszportem

Zostałem(am) poinformowany(a) o obowiązku ukończenia procesu uznania świadectwa lub
innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki
uzyskanych w zagranicznych dyplomach w terminie nie dłuższym niż do końca I semestru
studiów, który określony został w następujących regulacjach:
o Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 października 2006
r. ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dn. 19
października 2006r.);
o Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 września 2009 r.
zmieniającego rozporządzenie ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1365);
o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 marca 2015r. w sprawie
postepowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym
systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 447);
Jestem świadomy(a) tego, iż niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem
mnie z listy studentów UŁ oraz że wniesiona przeze mnie opłata za studia nie zostanie
zwrócona.
………………………………
data

………………………………
podpis kandydata

