
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat  

 

Uchwała nr 151/03/2022 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim od 

semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 lit. d Statutu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego (tekst jednolity z dnia 30.09.2021 r. – uchwała Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 96/09/2021) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) oraz  uchwałą nr 70/05/2021 Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet 

Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do osób chcących kontynuować kształcenie na 

Uniwersytecie Rzeszowskim (zwanym dalej UR), które w dniu 24 lutego 2022 r. były 

studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy.  

2. Kontynuacja kształcenia na UR osób, o których mowa w ust. 1, może polegać na:  

1) przeniesieniu z uczelni zagranicznej na studia na określonym kierunku i poziomie 

prowadzonym w UR; 

2) zaliczaniu przedmiotów (grup zajęć) realizowanych w UR. 

 

§ 2 

1. Do obywateli polskich i obywateli Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli 

studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy zastosowanie mają przepisy 

Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583) z uwzględnieniem ust. 

2.  

2. Wstępna kwalifikacja osób, o których mowa w ust. 1, chcących kontynuować 

kształcenie na UR na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii 

oraz ratownictwie medycznym odbywa się na podstawie list kandydatów przekazanych 

przez Ministerstwo Zdrowia.  

3. Kwalifikacja innych osób aniżeli wykazanych na listach, o którym mowa w ust. 2, 

możliwa jest jedynie w ramach posiadanych limitów.  

 

 



 

 

§ 3 

1. Osobom, o których mowa w § 2, które oświadczą, że 24 lutego 2022 r. studiowały na 

określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej 

na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, 

zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą 

zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych 

efektów uczenia się. 

2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się odbywa się na zasadach określonych 

przez Dziekana Kolegium, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia różnic 

w programie studiów lub efektach uczenia się osoba, o której mowa w ust. 1, może być 

zobowiązana do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.  

3. Weryfikacja efektów uczenia się może odbywać się w szczególności na podstawie 

przedłożonej dokumentacji, złożonego oświadczenia lub przeprowadzonej rozmowy 

z osobą ubiegającą się o przeniesienie.  

4. Przeniesienie z uczelni zagranicznej na UR osób, o których mowa w § 2, może odbywać 

się także w trakcie trwania roku akademickiego.  

 

§ 4 

1. Osoby inne niż wskazane w § 2, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni 

działającej na terytorium Ukrainy i które oświadczą, że w tym dniu studiowały na 

określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej 

na terytorium Ukrainy, mogą ubiegać się o przeniesienie na studia na UR po spełnieniu 

szczegółowych warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 70/05/2021 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przeniesienia 

studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, 

z zastrzeżeniem, że przeniesienie z uczelni zagranicznej na kierunek lekarski 

prowadzony w języku angielskim możliwe jest także w trakcie trwania roku 

akademickiego. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ubiegająca się o przeniesienie na UR z uczelni 

zagranicznej, składa wniosek do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (zwanej dalej CKR) 

wraz z kompletem wymaganych dokumentów: 

1) dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta uczelni macierzystej; 

2) dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów: 

a) indeks lub karta przebiegu studiów zawierająca wykaz zrealizowanych 

przedmiotów, liczbę godzin, formę zaliczenia przedmiotu, liczbę punktów 

ECTS i otrzymane oceny; 

b) sylabusy przedmiotów, o których mowa w lit. a); 

3) poświadczona przez CKR, za zgodność z oryginałem, kopia jednego 

z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy; 

4) inne dokumenty określone w szczegółowych warunkach przeniesienia na 

poszczególne kierunki studiów wskazane w załączniku nr 1 do Uchwały nr 

70/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. 



 

 

w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub 

uczelni zagranicznej. 

§ 5 

Osoby, o których mowa w § 2 i § 4, które składają dokumenty sporządzone w języku obcym, 

dołączają do wniosku o przeniesienie z uczelni zagranicznej także tłumaczenie tych 

dokumentów na język polski. 

 

§ 6  

1. Osoba, o której mowa w § 2 i § 4, może ubiegać się o przeniesienie z uczelni 

zagranicznej na UR pod warunkiem posiadania znajomości języka, w którym 

prowadzone są studia w stopniu umożliwiającym ich kontynuację.  

2. Osoba, o której mowa w § 2 i § 4, ubiegająca się o przeniesienie na studia na UR 

prowadzone w języku polskim, nieposiadająca znajomości tego języka w stopniu 

umożliwiającym ich kontynuowanie, jest zobowiązana, przed rozpoczęciem studiów na 

UR, do ukończenia kursu języka polskiego – w szczególności realizowanego przez UR. 

3. W stosunku do osoby, o której mowa w § 2 i § 4, ubiegającej się o przeniesienie na 

studia na UR prowadzone w języku angielskim, nieposiadającej znajomości tego języka 

na poziomie B2, może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 

poziom biegłości językowej umożliwiający kontynuację kształcenia na UR.  

 

§ 7 

1. Osoba, o której mowa w § 2 i § 4, ubiegająca się o przeniesienie z uczelni zagranicznej 

na UR składa w Dziale Rekrutacji i Karier Studenckich osobiście lub z pośrednictwem 

operatora pocztowego, wniosek skierowany do CKR, którego wzór określa załącznik do 

niniejszego uchwały.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją przedłożoną przez osobę, 

o której mowa w § 2 i § 4 przekazywany jest do Dziekana Kolegium, który, 

w porozumieniu z kierownikiem kierunku studiów, weryfikuje go pod względem 

merytorycznym w terminie 7 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów 

przez CKR.  

3. Dziekan Kolegium, po przeprowadzonej weryfikacji wniosku, zobowiązany jest do:  

1) ustalenia czy osoba ubiegająca się o przeniesienie może kontynuować studia na 

określonym kierunku, formie i poziomie kształcenia ze wskazaniem roku i semestru, 

na który dane osoba może zostać przyjęty;  

2) ustalenia zakresu i terminu złożenia egzaminów lub odbycia praktyk, w przypadku 

stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się, po 

przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się; 

3) zwrotu do CKR wniosku wraz z dokumentacją oraz opinią o możliwości kontynuacji 

kształcenia na UR w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.  

4. Przepisy § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia na UR z uczelni zagranicznej następuje 

poprzez wydanie zaświadczenie o wpisie na listę studentów UR przez CKR. 



 

 

6. Odmowa przyjęcia na studia na UR w trybie przeniesienia z uczelni zagranicznej, 

z uwzględnieniem opinii Dziekana Kolegium, o której mowa w ust. 3 pkt 3, następuje 

w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6 przysługuje odwołanie do Rektora UR, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania.  

8. Pracownik dziekanatu Kolegium wprowadza do uczelnianego systemu dziekanatowego 

dane osób przyjętych na studia w drodze przeniesienia z uczelni zagranicznej.  

 

§ 8 

1. Student uczelni ukraińskiej może, za zgodą Dziekana Kolegium, zaliczać przedmioty 

realizowane na UR, w tym także przedmioty ogólnouczelniane lub lektorat z języka 

polskiego.  

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych osób, o których mowa w ust. 1, 

określa Dziekan Kolegium w porozumieniu z dyrektorem właściwej jednostki.  

3. Osoba, o której mowa w ust. 1.,składa do właściwego Dziekana Kolegium wniosek 

o umożliwienie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych na UR.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwy Dziekan 

Kolegium w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia. 

 

§ 10 

1. Za wykonanie niniejszej uchwały Senat UR czyni odpowiedzialnymi CKR oraz 

Dziekanów Kolegiów, a nadzór nad jej wykonaniem powierza Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.  

 

 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 
Rektor 


