
Wymagane dokumenty na II stopień studiów w języku angielskim 

w ramach projektu pt. Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe 

programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki 

Białostockiej (LogMan2) 

 

1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów w języku angielskim według załączonego 

formularza 1; 

2. Oświadczenie cudzoziemca w wersji polsko-angielskiej według załączonego 

formularza 2; 

3. Kopia paszportu poświadczona przez Politechnikę Białostocka (w celu poświadczenia 

cudzoziemiec przedkłada do wglądu paszport); 

4. Jedna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem o wymiarze 35mmx45mm, 

bez nakrycia głowy, na jasnym tle wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie 

CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 400x500 pikseli, rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie 

w wersji elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej. 

5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia 

na obranym kierunku i formie kształcenia. W przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie 

zostało wydane w języku innym niż polski lub angielski kandydat składa tłumaczenie 

przysięgłe zaświadczenia na język polski lub angielski. 

6. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

zdrowotnego albo potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym 

Funduszu Zdrowia poświadczona przez Politechnikę Białostocką. 

7. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie 

co najmniej B2. 

8. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów 

wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom 

lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów 

drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za  równoważny 

z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie 

z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

za granicą (w przypadku dokumentów obcojęzycznych należy do nich dołączyć 

tłumaczenie na język polski lub angielski sporządzone przez tłumacza przysięgłego). 

9. Dodatkowo można dołączyć: opinie, dyplomy, wyróżnienia. 

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia 

limitu miejsc decydować będzie: 

 w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

 w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów. 

 


