Zarządzenie Nr 40/22
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie kształcenia
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 574 ze zm.) w związku z art. 45 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) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Niniejsze Zarządzenie określa specjalne rozwiązania w zakresie kształcenia
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym przewidziane ustawą
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zw. dalej Ustawą.
2. Niniejsze Zarządzenie znajduje zastosowanie do:
1) obywateli polskich oraz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest
uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1,
posiadających status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego
2022 r.;
2) obywateli Ukrainy posiadających status studenta PŚk w dniu 24 lutego 2022 r.
Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia
§ 2.
1. Studenci, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 mogą podejmować i odbywać kształcenie
w PŚk na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu w ramach przeniesienia na dany
kierunek, poziom i profil studiów w PŚk w celu kontynuacji studiów.
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2. Podejmując kształcenie na zasadach określonych w Zarządzeniu, studenci, o których
mowa w ust. 1, uzyskują status studenta PŚk i mają prawo w szczególności do posiadania
legitymacji studenckiej.
3. W przypadku ubiegania się o podjęcie kształcenia w PŚk w ramach przeniesienia,
o którym mowa w ust. 1:
1) wniosek o przeniesienie student składa na piśmie zgodnie z § 3, wraz
z oświadczeniem, że w dniu 24 lutego 2022 r. posiadał status studenta w uczelni
działającej na terytorium Ukrainy oraz dokumentami poświadczającymi uzyskane
wykształcenie i okresy studiów, z zastrzeżeniem pkt 6. W oświadczeniu należy wskazać
pełną nazwę uczelni macierzystej działającej na terytorium Ukrainy, kierunek studiów,
poziom, semestr i rok studiów oraz wymienić dokumenty poświadczające uzyskane
wykształcenie i okresy studiów, a także podać dane kontaktowe;
2) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez PŚk zgody na
przeniesienie; każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie;
3) przeniesienie na studia w PŚk w przypadku obywatela Ukrainy odbywa się na
podstawie decyzji administracyjnej, wydanej po:
a) weryfikacji znajomości języka wykładowego studiów zgodnie z § 5, chyba że
student posiada potwierdzoną znajomość języka na poziomie co najmniej B2
w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
b) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z § 7,
c) zaopiniowaniu wniosku przez dziekana wydziału;
4) przeniesienie na studia w PŚk w przypadku obywatela polskiego odbywa się na
podstawie decyzji prodziekana właściwego wydziału wydanej po przeprowadzeniu
weryfikacji, o których mowa w pkt 3, przy czym w przypadku obywatela polskiego
ubiegającego się o przeniesienie na studia prowadzone w języku polskim weryfikacji
znajomości języka nie przeprowadza się;
5) odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej;
6) dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i okresy studiów mogą być
złożone w postaci elektronicznej lub w postaci ich cyfrowych odwzorowań; oryginały
tych dokumentów mogą być złożone w terminie późniejszym, nie później jednak niż do
końca semestru, na który student został przyjęty na studia w drodze przeniesienia;
7) nie jest wymagane spełnienie warunków przeniesienia w uczelni macierzystej
działającej na terytorium Ukrainy;
8) nie jest wymagane wypełnienie wszystkich obowiązków wobec uczelni macierzystej
działającej na terytorium Ukrainy, ani udokumentowanie zaliczenia zajęć
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przewidzianych dotychczas programem studiów na uczelni działającej na terytorium
Ukrainy.
Złożenie i weryfikacja wniosku
§ 3.
Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 składany jest na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy
Międzynarodowej, gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja formalna wniosku, po której
przekazywany jest on na właściwy wydział do weryfikacji merytorycznej.
§ 4.
W ramach weryfikacji merytorycznej na wydziale dokonywana jest analiza
dotychczasowych okresów studiów z uczelni macierzystej, zdanych egzaminów, zaliczeń lub
praktyk zawodowych. W przypadku braku dokumentów poświadczających dotychczasowe
kształcenie, osiągnięcia mogą zostać uznane poprzez weryfikację efektów uczenia się.
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się można
zobowiązać studenta do ich wyrównania poprzez złożenie określonych egzaminów lub odbycie
praktyk zawodowych.
Weryfikacja znajomości języka
§ 5.
Weryfikację znajomości języka wykładowego studiów przeprowadza:
1) w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim – Dział Rozwoju Kadry
Naukowej i Współpracy Międzynarodowej;
2) w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim – właściwe wydziałowe
laboratorium języków obcych.
§ 6.
W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia w trybie przeniesienia,
u których stwierdzono niewystarczający poziom znajomości języka, możliwe jest skierowanie
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ich w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 na uzupełniający kurs językowy, który umożliwi
podjęcie studiów od nowego roku akademickiego w trybie przeniesienia.
Weryfikacja efektów uczenia się
§ 7.
1. Weryfikacja efektów uczenia się, ma na celu ustalenie określonego zasobu wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia, umożliwiających
przyjęcie na odpowiedni kierunek, poziom i rok studiów.
2. Weryfikacja efektów uczenia się może być przeprowadzona w oparciu o różnorodne
formy, w szczególności:
1) egzamin ustny lub/i pisemny;
2) kolokwium;
3) wykonanie czynności laboratoryjnych;
4) sprawdzian umiejętności osiągniętych w trakcie praktyk zawodowych lub zajęć
praktycznych.
3. Szczegółowe formy i sposób weryfikacji efektów uczenia się dla indywidulanego
studenta określa właściwy dziekan, który wyznacza osoby do przeprowadzenia określonych
czynności weryfikacyjnych.
4. Z czynności weryfikacji efektów uczenia się sporządzana jest stosowna pisemna
dokumentacja.
5. W przypadku nie dających się rozstrzygnąć wątpliwości co do uzyskanych przez
studenta efektów uczenia się, danych efektów nie uznaje się.
6. Studentowi można zaproponować przyjęcie na niższy niż wynikający z jego
oświadczenia i dokumentacji semestr studiów, w szczególności w przypadku o którym mowa
w ust. 5.
Opłaty za studia
§ 8.
1. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na
podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy, podejmujący kształcenie na zasadach określonych w niniejszym
zarządzeniu, nie wnoszą opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w
okresie trwania w Polsce ochrony czasowej.

4

2. Studenci będący obywatelami Ukrainy posiadający w dniu 24 lutego 2022 r. status
studenta PŚk oraz przyjęci na studia w PŚk od semestru letniego w roku akademickim
2021/2022 wnoszą opłaty za kształcenie na zasadach dotychczasowych, z tym że termin do
wniesienia opłaty za semestr letni w roku akademickim 2021/2022 może ulec przedłużeniu do
dnia 30 czerwca 2022 r.
3. Studenci stacjonarni będący obywatelami Ukrainy posiadający w dniu 24 lutego 2022
r. status studenta PŚk mogą ubiegać się od roku ak. 2022/2023 o obniżenie opłat za studia do
wysokości opłat obowiązujących studentów cudzoziemców przyjętych na studia na rok
akademicki 2022/2023.
Upoważnienie dla Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki
§ 9.
Upoważniam Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki do podejmowania wszelkich
decyzji związanych z organizacją procesu weryfikacji efektów uczenia się, przenoszenia oraz
kształcenia studentów zgodnie z niniejszym zarządzeniem, z tym że indywidulane decyzje
merytoryczne, w szczególności zgodnie z § 7 ust. 3 podejmuje dziekan.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10.
1. Przyjęcie na studia w semestrze letnim roku ak. 2021/2022 jest dopuszczalne na
podstawie wniosku złożonego nie później niż do dnia 15 kwietnia 2022 r.
2. W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1 przyjęcie na
studia w trybie przeniesienia na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem może nastąpić
od semestru zimowego roku ak. 2022/2023.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
24 lutego 2022 r.
Rektor

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
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