Kandydat zakwalifikowany na studia składa w terminie wyznaczonym
przez komisję rekrutacyjną następujące dokumenty:















kopię dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (wraz z suplementem)
i przedstawia oryginał, celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem;
zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w toku poprzednich studiów;
podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego
kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
kopię dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu) i przedstawia
oryginał, celem potwierdzenia kopii dokumentu z oryginałem;
aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych (do teczki akt osobowych studenta);
podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane
po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii w formacie elektronicznym –
w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (UWAGA: status zdjęcia „Czekający
na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS);
oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne
na Uniwersytecie Warszawskim, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
dowód uiszczenia opłaty za ELS (w przypadku cudzoziemców przebywających
za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można
okazać po przyjeździe do Polski) – Informacje dotyczące opłaty za ELS znajdują się
tutaj;
wyłącznie na kierunku kryminologia: oświadczenie o zaliczeniu lub niezaliczeniu 30
godzin przedmiotu „Kryminologia” (wzór poniżej)
ewentualnie: dyplom z wyróżnieniem lub inny dokument poświadczający uzyskanie
takiego dyplomu;

dodatkowo:







dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia
potwierdzenia jej dokonania,
potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: kopia wizy albo zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony (karty czasowego pobytu) albo zezwolenia na pobyt stały (karty
stałego pobytu),
dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach
obowiązujących obywateli polskich – w przypadku cudzoziemców przyjmowanych
na tych zasadach (np. Karty Polaka, Karta Uchodźcy [więcej]),
upoważnienie do złożenia dokumentów [wzór] – w przypadku gdy dokumenty
kandydata składane są przez osobę trzecią,
Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów
za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby
składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu
kandydata). Osoba składająca dokumenty musi przedstawić do wglądu dowód osobisty
kandydata (lub w przypadku cudzoziemca – paszport), w celu poświadczenia
kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, dopuszcza się dostarczenie
kserokopii dowodu (paszportu) poświadczonej notarialnie albo poświadczonej
przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni urząd jednostki samorządu

terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną w przypadku
kandydata przebywającego za granicą. UWAGA! Podania z IRK muszą być podpisane
przez kandydata.

imię i nazwisko……………………………..……………………………………..
studia stacjonarne/zaoczne1

OŚWIADCZENIE – KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Oświadczam, że w czasie odbytych dotychczas studiów
w…………………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę uczelni)

na wydziale………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę wydziału)

zaliczyłam(em)/ nie zaliczyłam(em)2

co najmniej 30 godzin dydaktycznych przedmiotu KRYMINOLOGIA.

podpis

1
2

właściwe zakreślić
właściwe zakreślić

