
 
 

Zarządzenie nr 49/2021/2022 
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
studentów ubiegających się o przeniesienie z ukraińskiej uczelni na podstawie weryfikacji 
efektów uczenia się  
 
na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583)  

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

Określam zasady przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez 
obywatela polskiego albo obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583), który w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem uczelni działającej na 
terytorium Ukrainy. 

§ 2 

1. Kandydat może zostać przyjęty na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w wyniku 
weryfikacji efektów uczenia się.  

2. Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja powołana przez przewodniczącego 
rady kierunku.  

3. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się w przypadku, gdy kandydat nie posiada 
dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki 
zawodowe, wydanych przez uczelnię działającą na terytorium Ukrainy.  

4. Kandydat posiadający komplet dokumentów poświadczających tok studiów może zwrócić 
się do dyrektora kolegium z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni 
w trybie przewidzianym w § 13 ust. 2 Regulaminu Studiów (Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Senatu Nr 24/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.). 

5. W przypadku kandydata, który posiada dokumenty, o których mowa w ust. 3, ale forma 
tych dokumentów budzi zastrzeżenia lub są one niekompletne, dyrektor kolegium lub 
zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ds. kształcenia może 
zdecydować o przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się.  

 

 

 



§ 3 

1. Kandydat składa wniosek do Rektora o przeniesienie z uczelni ukraińskiej na podstawie 
weryfikacji efektów uczenia się na studia prowadzone na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego za pośrednictwem Welcome Centre Biura Współpracy Międzynarodowej. Wzór 
wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat dołącza: 

1) oświadczenie o statusie studenta określonego kierunku i roku studiów oraz o liczbie 
ukończonych semestrów – wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia; 

2) ankietę osobową wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – 
wzór ankiety określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

1. Pracownik Welcome Centre BWM niezwłocznie przekazuje wniosek kandydata wraz  
z załącznikami do Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Prorektor przekazuje 
wniosek wraz z załącznikami do przewodniczącego rady kierunku właściwego do 
rozpatrzenia wniosku oraz powiadamia go o wpłynięciu wniosku za pomocą poczty 
elektronicznej. Kopia wniosku przekazywana jest przez Prorektora do wiadomości 
dyrektora kolegium oraz zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ds. 
kształcenia właściwej dla danego kierunku. 

2. Przewodniczący rady kierunku w terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia 
powołuje komisję przeprowadzającą weryfikację efektów kształcenia. Skład komisji 
wyznacza przewodniczący rady kierunku. W skład komisji wchodzi nie mniej niż 5 osób 
związanych z kształceniem na danym kierunku, w tym zastępca kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej ds. kształcenia, a w przypadku jego uzasadnionej nieobecności w 
proponowanym terminie osoba przez niego wskazana.   

§ 5 

1. Komisja przeprowadza weryfikację efektów uczenia się w drodze egzaminu w formie 
ustnej lub w innej formie uwzględniającej specyfikę danego kierunku.  

2. Termin i miejsce egzaminu wyznacza przewodniczący rady kierunku i zawiadamia o nim 
kandydata za pomocą poczty elektronicznej.  

3. W przypadku braku możliwości stawienia się kandydata w wyznaczonym terminie, 
zobowiązany jest on powiadomić pisemnie przewodniczącego rady kierunku o tym fakcie 
minimum 3 dni przed egzaminem. W takim wypadku przewodniczący rady kierunku 
wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu. W przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności kandydata na egzaminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania. 

4. Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest w języku polskim. Jeżeli kandydat nie 
posiada znajomości języka polskiego wystarczającej do przeprowadzenia weryfikacji 
uznaje się, że nie spełnił warunków postępowania. W takim przypadku nie może zostać 
przyjęty na studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.  

 

 

§ 6 



1. Komisja weryfikacyjna ocenia stopień uzyskania efektów uczenia się w zakresie 
odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów, którego dotyczy 
wniosek kandydata.  

2. Po zakończeniu postępowania komisja przedkłada protokół z postepowania komisji 
przeprowadzającej weryfikację efektów uczenia się  do Prorektora ds. Studenckich i 
Jakości Kształcenia, w którym rekomenduje przyjęcie kandydata na studia lub uznaje, że 
nie może być przyjęty na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w drodze uznania efektów 
uczenia się. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4. 

3. W przypadku rekomendacji przyjęcia kandydata na studia na określonym kierunku, 
komisja w protokole wskazuje w szczególności na: 

1) zajęcia, w tym praktyki zawodowe, określone w programie studiów oraz punkty ECTS 
przypisane do tych zajęć, które mogą zostać zaliczone kandydatowi wraz z oceną, która 
zostanie wpisana do systemu USOS; 

2) ewentualne różnice programowe, które kandydat będzie musiał uzupełnić w przypadku 
przyjęcia na studia; 

3) rekomendację, na który semestr studiów kandydat może być przyjęty w drodze 
przeprowadzonej weryfikacji. 

§ 7 

1. Po zapoznaniu się z rekomendacją komisji, Rektor:  
1) w stosunku do obywateli Ukrainy - wydaje decyzję administracyjną w sprawie 

przyjęcia/nie przyjęcia  kandydata na studia (art. 323 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) 

2) w stosunku do obywateli Polski - przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę 
studentów, a odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
(art. 72 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce). 

 
2. Kandydat w terminie 14 dni od doręczenia decyzji w sytuacji opisanej w: 

1) ust. 1 pkt 1) o może zwrócić się do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy; 
2) ust. 1 pkt 2) może złożyć odwołanie od decyzji do Rektora. 

§ 8 

Postępowanie przeprowadza się nieodpłatnie.  

§ 9 

Nadzór nad stosowaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich  
i Jakości Kształcenia.  

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 
 
 
 

prof. dr hab. Jacek Woźny 


