
Załącznik do Zarządzenia Rektora KPSW nr 31/2022 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Procedura przyjmowania na studia oraz uznawania efektów uczenia się osiągniętych 

przez obywateli Polski i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. 

studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy  

 

W oparciu o art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), 

ustanawia się procedurę, której celem jest umożliwienie kontynuacji kształcenia w 

Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej obywatelom Polski i obywatelom Ukrainy, 

będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy. 

§ 1 

Student składa wniosek do właściwego Dziekana (Załącznik nr 1) w sprawie przyjęcia na 

studia oraz uznania efektów uczenia się. 

§2 

 Jednocześnie z wnioskiem student przenoszący się z innej uczelni składa: 

1) dokumenty potwierdzające poziom studiów oraz semestralne chronologicznie 

zestawienie przedmiotów w formie tabeli z ocenami, wymiarem godzinowym 

poszczególnych form zajęć przedmiotu i przypisanymi punktami ECTS, 

zrealizowanych na dotychczasowych studiach wraz z dokumentami potwierdzającymi  

(Załącznik nr 2) 

lub 

2) w przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi 

odbywane dotychczas kształcenie, składa oświadczenie o studiowaniu na określonym 

roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni na terytorium Ukrainy  

(Załącznik nr 3) wraz z orientacyjnie wypełnioną tabelą wymienioną w pkt.1 powyżej. 

§ 3 

Dziekan niezwłocznie w terminie do 7 dni powołuje dla danego kierunku studiów co 

najmniej dwuosobową Doraźną Komisję ds. uznawania efektów uczenia się oraz 

weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego zwaną dalej Komisją. Komisja 

powoływana jest Zarządzeniem Dziekana. 

§ 4 

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez studenta opiniuje wniosek 

oraz wyznacza ewentualne różnice programowe, których realizacja pozwoli na osiągnięcie 
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założonych efektów uczenia się na kierunku, na który student zostaje przyjęty. W celu 

osiągnięcia lub uzupełnienia efektów uczenia się Dziekan może zobowiązać studenta do 

złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. 

§ 5 

1. Dziekan właściwego wydziału wyraża zgodę na przyjęcie studenta w  drodze wpisu na 

listę studentów jednocześnie określając termin i semestr, od którego student rozpocznie 

studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 

2. Dziekan wydaje decyzję w zakresie ustalenia różnic programowych i ewentualnych opłat  

wraz z terminem na ich uzupełnienia. 

3. W przypadku  odmowy przyjęcia na studia Dziekan wydaje decyzję administracyjną od 

której przysługuje prawo ponownego rozpatrzenia wniosku zgodnie z przepisami ustawy 

Kodeks Postepowania Administracyjnego.  

 

 

 


