INFORMACJA DLA STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW
W SPRAWIE ZASAD UBIEGANIA SIĘ I RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie
posiadająca polskiego obywatelstwa.
Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich
są uprawnieni cudzoziemcy którym/rzy:
 cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
 cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
 pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli
mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o
której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573),
 cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
 obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
Wymienieni wyżej cudzoziemcy mają prawo do ubiegania się o następujące
świadczenia z zakresu pomocy materialnej:
a) stypendium socjalne,
b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
d) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
e) zapomogi.
Stypendia przysługujące tym osobom są przyznawane i wypłacane tak jak
obywatelom polskim.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający
środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą
podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy
kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na
zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje
prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomóg.
Studenci ci nie mają prawa do świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, ale posiadają prawo do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych
studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe, na zasadach takich jak studenci z obywatelstwem
polskim.
Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania
i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże
się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej
przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem.
Studenci z Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji, którzy podejmują naukę na
pierwszym roku studiów II stopnia - mogą otrzymać stypendium za ostatni rok
studiów I stopnia. Oceny uzyskane w uczelni zagranicznej przelicza się według poniżej
zamieszczonego wzoru, zgodnie z Zarządzeniem nr 30/10/2013 Rektora Wyższej
szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie
przeliczania ocen uzyskanych w innej uczelni na oceny stosowane w Wyższej Szkole
Menedżerskiej w Warszawie.
Ocena
do przeliczenia
A, AA – Excellent (1)

Ocena Opis słowny oceny WSM w Warszawie
w WSM
5,0
bardzo dobry

В, BA,BB – Very good (1,5)

4,5

dobry plus

С, CB,CC – Good (2)

4,0

dobry

D,DC – Accepted Results (2,5)

3,5

dostateczny plus

E,DD – Pass (3)
FX ,FD, F,FF – Fail (4)

3,0
2,0

dostateczny
niedostateczny

