
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 44/2022 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zasad kwalifikowania obywateli Ukrainy na studia prowadzone w języku obcym 

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 23 ust.1 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 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 ze zm.) zarządza się: 

 

§ 1. 

Kwalifikowanie obywateli Ukrainy na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie w 

języku obcym w trybie art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odbywa się na podstawie 

następujących zasad, z zastrzeżeniem § 2:  

1) osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zgłasza się do dziekana danego wydziału, w 

tym składa oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia;  

2) po przeanalizowaniu złożonych przez kandydata dokumentów dziekan, o ile złożenie ich 

jest możliwe, podejmuje jedną z następujących decyzji: 

a) rekomenduje przeniesienie na studia wraz ze wskazaniem ewentualnych różnic 

programowych do uzupełnienia,  

b) rekomenduje przeniesienie na studia po przeprowadzonej pozytywnej weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się,  

c) nie rekomenduje przeniesienia na studia;  

3) przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w pkt 2 lit. a i lit. c, dziekan może zasięgnąć 

opinii przewodniczącego zespołu programowego dla danego kierunku studiów; 

4) w przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 2 lit. b, dziekan wskazuje wykaz 

zajęć z których należy przeprowadzić weryfikację osiągniętych efektów uczenia się i 

powołuje Komisję weryfikacyjną składającą się z co najmniej 3 osób, w tym: co najmniej 

1 osoby będącej członkiem zespołu programowego danego kierunku. Komisja, proponuje 

rok i semestr danego kierunku na który kandydat może zostać zakwalifikowany oraz 

ewentualne różnice programowe. 



5) ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia w drodze przeniesienia podejmuje 

Rektor.  

§ 2. 

 

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych Centrum Kształcenia i Obsługi 

Studiów: 

1) może w miarę swoich możliwości organizacyjnych wspierać działania o których 

mowa w § 1 pkt. 1; 

2) udziela osobom zainteresowanym informacji o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu  

w języku angielskim i na zasadach odpłatności. 

 

§ 3. 

Nadzór nad stosowaniem niniejszego zarządzenia powierza się prorektorowi ds. studentów  

i jakości kształcenia. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R E K T O R  

 

 

 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


