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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18 paêdziernika 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru zaÊwiadczenia o przyj´ciu cudzoziemca na studia.

Na podstawie art. 82b ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór zaÊwiadczenia o przyj´ciu cu-
dzoziemca na studia, stanowiàcy za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 paêdziernika 2001 r. (poz. 1417)

WZÓR
........................................................ ............................................

(miejscowoÊç i data)
........................................................

........................................................
(nazwa i adres szko∏y wy˝szej)

ZAÂWIADCZENIE

ZaÊwiadcza si´, ˝e Pan/Pani ............................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko cudzoziemca)

urodzony/a dnia ....................................................................... w ...................................................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

posiadajàcy/a obywatelstwo ...........................................................................................................................................
(nazwa paƒstwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem)

zosta∏/a zakwalifikowany/a na studia*) ..........................................................................................................................
(rodzaj studiów)

w .......................................................................................................................................................................................
(nazwa szko∏y wy˝szej)

w okresie od dnia ....................................................................... do dnia .......................................................................
(przewidywany czas trwania studiów, na jaki cudzoziemiec zosta∏ zakwalifikowany)

Cudzoziemiec rozpocznie/à∏ nauk´ (w∏aÊciwe podkreÊliç): jako stypendysta strony polskiej/na zasadach
odp∏atnoÊci/bez odp∏atnoÊci i Êwiadczeƒ stypendialnych/jako stypendysta strony wysy∏ajàcej bez ponoszenia
op∏at za nauk´/jako stypendysta jednostki prowadzàcej kszta∏cenie albo innych osób prawnych lub fizycznych
z dniem ............................................................. .

(data rozpocz´cia nauki)
...................................................................

(podpis rektora szko∏y wy˝szej 
lub osoby przez niego upowa˝nionej)

————————————
*) Nale˝y wpisaç jeden z rodzajów studiów prowadzonych przez szko∏´ wy˝szà, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105,
poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383).


