Konferedacja Szwajcarska
Stan z kwietnia 2016 r.

Wiza studencka; pobyt dłuższy niż 90 dni (wiza krajowa typu D)
Osoby niebędące obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA, które planują pobierać naukę w
szkole lub studiować na uniwersytecie szwajcarskim przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
zobligowane są do przedłożenia następujących dokumentów:
1) Trzy dokładnie wypełnione (w języku niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim) i
podpisane przez wnioskodawcę wnioski wizowe:
http://www.bfn.admin.ch/bfm/de/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
2) Cztery identyczne zdjęcia paszportowe (trzy przyklejone do wniosków wizowych, czwarte
dołączone do wniosku, format: 3,5 cm x 4,5 cm, tło i wyraz twarzy neutralne).
3) Paszport ważny jeszcze przynajmniej przez okres trzech miesięcy po upływie terminu
ważności wizy, z przynajmniej dwoma pustymi stronami wraz z dwoma kopiami (strony ze
zdjęciem, danymi osobowymi, podpisem itp.).
4) Oryginał oraz dwie kopie pozwolenia na pobyt w Polsce.
5) Oryginał oraz dwie kopie potwierdzenia przyjęcia do szkoły lub immatrykulacji na
uniwersytecie w Szwajcarii.
6) Oryginał oraz dwie kopie potwierdzenia wpłaty czesnego i uiszczenia innych opłat.
7) Dwie kopie zaświadczenia o sytuacji finansowej w formie wyciągu z konta bankowego za
okres ostatnich trzech miesięcy, pisemnego potwierdzenia salda wystawionego przez bank
lub pisemnego potwierdzenia przyznania stypendium (powyżej 21’000 CHF rocznie). Możliwe
jest także przedstawienie przez zamieszkałego w Szwajcarii sponsora oryginału i dwóch kopii
pisma gwarancyjnego (w j. niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim) wraz z
zaświadczeniem o jego zdolności płatniczej (np. wyciąg z konta bankowego za okres ostatnich
trzech miesięcy, potwierdzenie salda przez bank etc.). W takim przypadku należy także
przedłożyć dwie kopie jego paszportu, a w przypadku obcokrajowca dodatkowo dwie kopie
pozwolenia na pobyt.
8) Dwa egzemplarze życiorysu (w j. niemieckim, francuski, włoskim lub angielskim).
9) Oryginały oraz każdorazowo po dwie kopie uzyskanych dotychczas dyplomów i certyfikatów,
programów studiów, dyplomów i certyfikatów językowych, zaświadczeń o ukończonych
kursach językowych (wraz z uwierzytelnionymi tłumaczeniami na język niemiecki, francuski,
włoski lub angielski).
Przy składaniu wniosku wizowego sprawdzona będzie Państwa kompetencja językowa.
10) Dwa egzemplarze listu motywacyjnego z podanymi powodami, które zaważyły na decyzji o
podjęciu nauki/studiów w Szwajcarii, oraz z podanym planowanym kierunkiem studiów,
planowaną formą ukończenia nauki (dyplom, tytuł akademicki), informacją o planach
osobistych po zakończeniu nauki oraz o kierunkach studiowanych w Polsce, planowanym
miejscu zamieszkania, stosunkach rodzinnych i informacją, jakie zalety ma, Państwa zdaniem,
nauka w Szwajcarii dla Państwa przyszłości zawodowej oraz czy w ciągu ostatnich dwóch lat
byli Państwo bezrobotni.
11) Dwa egzemplarze podpisanego zobowiązania do opuszczenia Szwajcarii po zakończeniu nauki
w szkole lub po ukończeniu studiów.
12) Opłaty: patrz strona internetowa „Opłaty za wizę krajową”.

W przypadku nieletnich (dzieci poniżej 18 roku życia) wymagane są dodatkowo:
10) Podpisy obojga rodziców na formularzu wizowym (patrz: punkt 1) oraz po dwie kopie paszportów
rodziców.
11) Oryginał oraz dwie uwierzytelnione kopie aktu urodzenia (w języku niemieckim, francuskim,
włoskim lub angielskim).
12) Jeśli dziecko nie podróżuje pod opieką przynajmniej jednego z rodziców, konieczny jest oryginał
oraz dwie kopie uwierzytelnionego notarialnie zezwolenia rodziców na podróż dziecka (w j.
niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim).
Wniosek powinien być złożony osobiście przez wnioskodawcę w podanych poniżej godzinach pracy
Przedstawicielstwa. Ustalanie terminu nie jest konieczne.


Godziny otwarcia dla osób składających wnioski wizowe w Warszawie: poniedziałek - piątek
w godz. 09:00 – 11.00.

W przypadku nieuiszczenia opłaty wizowej wniosek nie będzie rozpatrywany. W przypadku oddalenia
wniosku opłata nie będzie zwracana. Małżonkowie, konkubenci oraz dzieci (poniżej 21 roku życia)
obywateli krajów członkowskich UE/EFTA nie wnoszą opłaty wizowej, a pokrywają jedynie koszty
przesyłki pocztowej. W tym przypadku należy również przedłożyć kopię paszportu małżonka lub
rodzica oraz kopię aktu ślubu lub aktu urodzenia.
Wniosek wysyłany jest do Urzędu ds. Migracji w Szwajcarii w celu wydania upoważnienia do
wystawienia wizy. Procedura ta trwa zazwyczaj od 6 do 12 tygodni. Przedstawicielstwo w Warszawie
może wydać wizę dopiero po uzyskaniu upoważnienia od właściwego Urzędu ds. Migracji. W gestii
wnioskodawcy leży informowanie się o statusie wniosku i w razie konieczności nawiązanie kontaktu z
właściwym kantonalnym Urzędem ds. Migracji lub z Przedstawicielstwem w Warszawie (w zależności
od tego, na jakim etapie jest postępowanie wizowe). W korespondencji związanej z wnioskiem
wizowym należy każdorazowo podać nazwisko, imię, datę urodzenia i obywatelstwo.
Zastrzeżenie: Przedstawicielstwo ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów.

