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UCHWAŁA NR 11/2022 

SENATU KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH 

W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

 
W sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 23/2021 z 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, 

trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku 

akademickim 2022/2023. 

 

Na podstawie: art. 28 ust.1 pkt. 10 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) w związku z art. 96 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 por. 538 z późn. zm.) , uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Senatu nr 23/2021 z 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2022/2023 

dodaje się następujące paragrafy: 

 

1. Po §1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  

„§1a 

Uchwała Senatu określa również szczególne warunki oraz tryb przyjmowania na studia obywateli 

Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 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  – przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r., zwanych dalej „kandydatami z Ukrainy”.” 

 

2. Po § 3 dodaje się § 3a, w brzmieniu: 

„§ 3a 

1. Kandydaci z Ukrainy w postępowaniu rekrutacyjnym potwierdzają status, o którym mowa 

w § 1a, przez złożenie dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. – pod rygorem 

pozostawienia wniosku o przyjęcie na studia bez rozpoznania. 

2. Kandydaci z Ukrainy – osoby o których mowa w §1a  są  zwolnieni z obowiązku składania 

legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego. Jeżeli 

przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa maturalnego napotyka trudne do usunięcia 

przeszkody wówczas kandydaci z Ukrainy zobowiązani są do złożenia decyzji administracyjnej 

uzyskanej w trybie art. 93a  ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j., Dz. U. z 

2021 r. poz. 1915 z późn.zm.), wydanej przez właściwego Kuratora Oświaty. 

3. Kandydaci z Ukrainy nie składają zaświadczeń nostryfikacyjnych  wymienionych  w: § 5 ust. 

3; §8 ust. 5 oraz §9 ust. 6. Kandydaci z Ukrainy są  zwolnieni z obowiązku składania 

legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu ukończenia studiów wyższych 

sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych 

dokumentów, w uzasadnionym przypadku Rektor może zobowiązać do przedłożenia 

tłumaczenia przysięgłego dokumentów. 

4. W przypadku, gdy kandydat z Ukrainy z przyczyn związanych z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium Ukrainy nie dysponuje dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 

3; §8 ust. 5, składa oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia danych 
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studiów wyższych na Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze oraz 

o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku 

braku dokumentów, mogą one zostać potwierdzone w drodze postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w trybie określonym w art. 327 

ust. 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zawiadomieniu o przyjęciu na studia zamieszcza się 

zastrzeżenie o obowiązku złożenia właściwemu kierownikowi jednostki dydaktycznej 

brakujących dokumentów w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia, przy 

czym nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia działań wojennych na 

terytorium Ukrainy. 

6. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z Ukrainy przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powoływana przez Rektora. Weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów odbywa się 

w formie pisemnego lub ustnego egzaminu wstępnego bądź rozmowy 

kwalifikacyjnej.  W przypadku egzaminu pisemnego przeprowadza się go w obiektach 

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. 

7. Kandydaci z Ukrainy zakwalifikowani do wpisania na listę studentów na kierunku studiów 

prowadzonym w języku polskim przystępują do testu kompetencyjnego w celu ustalenia 

poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego, zwanego dalej „testem 

kompetencyjnym”. W przypadku potwierdzenia znajomości języka polskiego na odpowiednim 

poziomie umożliwiającym kształcenie na danym kierunku przez kandydata z Ukrainy w trakcie 

egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna zwalnia go z obowiązku 

przystąpienia do testu kompetencyjnego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do rekrutacji kandydatów z Ukrainy 

przepisy  wewnętrzne w sprawie przyjęcia na studia stosuje się odpowiednio”. 

 

 

§ 2 

 

W Uchwale Senatu nr 23/2021 z 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 

2022/2023 § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§11 

1. KPSW uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które 

ubiegały  się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 

danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/2023 oraz których wynik egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji 

sumy punktów lub odwołania”. 

 

§ 3 

 

Pozostałe przepisy dotyczące  rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie ulegają zmianie. 

 

§ 4 

 

Tekst jednolity Uchwały Senatu nr 23/2021 z 27 maja 2021 r.  stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


