
Załącznik nr  4  do Uchwały Nr  154  – 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r.  
 w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  

i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022 

 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW - obywateli polskich 
 

 
I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: 

 
1. Ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi 

Kandydatów), dokument potwierdzający tożsamości do wglądu). 
2. Poświadczone przez SGGW: kopia świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie  

o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty  
te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego albo dyplomu IB / dyplomu EB / innego świadectwa uzyskanego poza 
granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznanego w Polsce  
z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego 
przez kuratora oświaty (oryginały tych dokumentów do wglądu). 
W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie  
o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata 
o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, 
ustalonym przez komisję  terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku 
niedopełnienia zobowiązania. 

3. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia 
cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego). 

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki studiów, na 
które tego typu zaświadczenie jest wymagane).  

5. Zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata centralnych olimpiad przedmiotowych/ olimpiad tematycznych/ konkursów 
(dotyczy laureatów ubiegających się o przyjęcie na studia z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania 
kwalifikacyjnego). 

6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 w przypadku 
kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w języku angielskim. 

7. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów. 
 

 
  

II. Studia drugiego stopnia: 
 

1. Ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi 
Kandydatów), dokument potwierdzający tożsamości do wglądu. 

2. Poświadczone przez SGGW: kopia dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – oryginał zaświadczenia  
o ukończeniu studiów zawierający: numer dyplomu, ocenę na dyplomie, datę egzaminu dyplomowego, uzyskany tytuł 
zawodowy, średnią ocen ze studiów, skalę ocen stosowaną w uczelni wydającej dyplom) albo dyplomu uzyskanego poza 
granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie 
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniającego do kontynuacji kształcenia na podstawie 
umowy międzynarodowej lub uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji 
(oryginały tych dokumentów do wglądu). 

3. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych 
podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu). 

4. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia 
cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego). 

5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki studiów, na 
które tego typu zaświadczenie jest wymagane).  

6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 w przypadku 
kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w języku angielskim. 
 

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub 
poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/rekrutacja-cudzoziemcow/dokumenty#Zaświad_lek
https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/rekrutacja-cudzoziemcow/dokumenty#Zaświad_lek

