
Zarządzenie nr 53 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zasad przyjęcia na studia przez przeniesienie 

oraz kontynuowania kształcenia na studiach 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz ustawy z dnia 12 marca 

2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm.) w związku z Regulaminem studiów w ZUT 

(uchwała nr 31 z dnia 26 kwietnia 2019, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady przyjęcia na studia przez przeniesienie oraz kontynuowania kształcenia 

na studiach w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przez: 

1) obywateli Ukrainy i Polski, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej 

na terytorium Ukrainy, zwanej dalej „uczelnią macierzystą”, 

2) obywateli Ukrainy będących studentami ZUT w dniu 24 lutego 2022 r.  

§ 2. 

Przyjęcie na studia przez przeniesienie  

z uczelni działającej na terytorium Ukrainy  

1. Obywatele Ukrainy oraz obywatele Polski będący w dniu 24 lutego 2022 r. studentami uczelni 

działającej na terytorium Ukrainy, którzy są zainteresowani kontynuacją studiów w ZUT mogą 

ubiegać się o przyjęcie na studia przez przeniesienie z uczelni macierzystej. 

2. Przeniesienie na studia możliwe jest na kierunek taki sam lub zbieżny z kierunkiem jaki 

dotychczas był studiowany w uczelni macierzystej. 

3. Student powinien znać język, w którym będą prowadzone zajęcia na wybranym kierunku 

studiów co najmniej na poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Dopuszcza się również weryfikację znajomości języka wykładowego studiów przez 

Studium Języków Obcych ZUT. 



4. Wniosek o przyjęcie na studia przez przeniesienie należy złożyć w Dziale Mobilności 

Międzynarodowej (dotyczy obywateli Ukrainy) lub w dziekanacie wydziału (dotyczy obywateli 

Polski). 

5. Do wniosku o przyjęcie na studia w ZUT przez przeniesienie zawierającego nazwę kierunku 

studiów, semestr, rok studiów, poziom i formę studiów, nazwę uczelni macierzystej oraz dane 

kontaktowe należy załączyć: 

1) dokument potwierdzający aktualny status studenta wraz z kartą okresowych osiągnięć, 

przedstawiającą przedmioty, które zostały dotychczas zaliczone, z uczelni macierzystej 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego 

na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, 

2) kserokopię świadectwa/dyplomu uzyskanego w RP lub za granicą, uprawniającego 

do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu (oryginał dokumentu 

do wglądu pracownika przyjmującego dokument), 

3) tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego 

wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP (dotyczy studiów 

prowadzonych w języku polskim), 

4) kopię paszportu lub innego dokumentu zawierającego potwierdzenie przybycia legalnie 

na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 583) 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa, zwanej „specustawą”. 

6. Studenci, o których mowa w ust. 1, którzy nie posiadają dokumentów poświadczających 

uzyskane wykształcenie oraz okresy studiów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, będą mogli 

ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach przeniesienia z uczelni macierzystej od semestru 

zimowego roku akademickiego 2022/2023. W przypadku braku dokumentów studenci składają 

oświadczenie o posiadaniu statusu studenta, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. 

7. Przy przyjęciu na studia w ramach przeniesienia nie jest wymagane dostarczenie zaświadczenia 

o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących 

w opuszczanej uczelni. 

8. Dokumenty z uczelni macierzystej potwierdzające uzyskane wykształcenie i okresy studiów 

mogą być złożone w postaci elektronicznej lub w postaci ich cyfrowych odwzorowań. 

W miarę możliwości zaleca się złożenie oryginałów tych dokumentów oraz uzyskanie przez 

studenta z uczelni macierzystej pisemnej zgody na przeniesienie. Dokumenty mogą być złożone 

w terminie późniejszym uzgodnionym z dziekanem. 



§ 3. 

Organizacja kształcenia  

w ramach wybranych zajęć/modułów zajęć  

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach/modułach zajęć 

przewidzianych tokiem studiów na kierunku zgodnym z kierunkiem, który studiowały na dzień 

24 lutego 2022 r. w uczelni macierzystej. Osoby te nie uczestniczą w pełnym cyklu kształcenia 

oraz nie posiadają statusu studenta ZUT. 

2. Prorektor ds. studenckich na wniosek osób, o których mowa w § 2 ust. 1, może wyrazić zgodę 

na ich uczestniczenie w wybranych zajęciach/modułach zajęć. Wniosek wraz z ofertą wybranych 

zajęć/modułów zajęć należy uzgodnić z: 

1) pełnomocnikiem dziekana ds. międzynarodowej współpracy dydaktycznej 

(dotyczy obywateli Ukrainy), 

2) dziekanem wydziału (dotyczy obywateli Polski). 

Wniosek należy złożyć odpowiednio w Dziale Mobilności Międzynarodowej lub w dziekanacie 

wydziału. 

3. Dział Mobilności Międzynarodowej i wydziały prowadzą wykazy osób uczestniczących 

w wybranych zajęciach/modułach zajęć z podziałem na kierunek studiów, semestr, rok studiów, 

poziom i formę studiów. 

4. W miarę możliwości zaleca się dołączenie do wniosku dokumentów z uczelni macierzystej, 

potwierdzających status studenta. W przypadku gdy uczestnik nie posiada dokumentów 

poświadczających statusu studenta z uczelni macierzystej do wniosku dołącza się oświadczenie 

o posiadaniu statusu studenta oraz kopię paszportu lub innego dokumentu zawierającego 

potwierdzenie przybycia legalnie na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku 

do dnia określonego w przepisach określonych specustawą. 

5. Uczestnik powinien znać język, w którym będą prowadzone wybrane zajęcia/moduły zajęć 

na wybranym kierunku studiów. 

6. Podczas uczestniczenia osób, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wybranych zajęciach/modułach 

zajęć obowiązują ich zasady określone w Regulaminie studiów ZUT. Uczelnia nie pokrywa 

kosztów ubezpieczenia osób uczestniczących w zajęciach/modułach zajęć. 



7. Uczestnik, który odbył pełny cykl wybranych zajęć/modułu zajęć ma prawo przystąpić 

do egzaminu (zaliczenia). Pozytywna ocena z osiągniętych efektów uczenia się wraz 

z przypisanymi punktami ECTS za dane zajęcia/moduł zajęć potwierdzona przez dziekana, 

może stanowić podstawę zaliczenia tych zajęć/modułu zajęć w przypadku gdy uczestnik 

zostanie studentem danego kierunku studiów w ZUT. Decyzję o zaliczeniu tych zajęć/modułu 

zajęć podejmuje dziekan. 

8. Dziekan na wniosek uczestnika wystawia zaświadczenie o odbytych zajęciach/modułach zajęć 

oraz o uzyskanych efektach uczenia się. 

§ 4. 

Organizacja studiów  

dla studentów ZUT będących obywatelami Ukrainy  

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022  

1. W przypadku studentów ZUT będących obywatelami Ukrainy, którzy ze względu na trwający 

od 24 lutego 2022 r. konflikt zbrojny na terytorium ich państwa i nie mogą kontynuować 

kształcenia w ZUT dopuszcza się: 

1) udzielenie przez dziekana urlopu od zajęć (urlopu okolicznościowego) w semestrze letnim 

roku akademickiego 2021/2022; 

2) odbywanie studiów według indywidualnej organizacji studiów; 

3) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, jeśli z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium 

Ukrainy student opuścił terytorium Polski; 

4) przesunięcie terminów do złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. 

2. W przypadku studentów, o których mowa w ust. 1, wszystkie postępowania w sprawie 

skreślenia z listy studentów ulegają zawieszeniu. Podjęcie takich postępowań nastąpi 

w terminie ustalonym przez prorektora ds. studenckich. 

3. W przypadku studentów będących obywatelami Ukrainy przyjętych na studia w ZUT 

od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, którzy ze względu na konflikt zbrojny 

na terytorium tego państwa nie mogą podjąć studiów pozostają w mocy wszystkie decyzje 

o przyjęciu na studia. 



§ 5.  

Opłaty za studia 

1. Podejmujący kształcenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu obywatele 

Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 

korzystają z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku 

o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. 

Dz.U. z 2021 r. poz.1108), nie wnoszą opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku 

polskim w okresie trwania ochrony czasowej. 

2. W przypadku przyjęcia na studia na których obowiązuje opłata (studia stacjonarne w języku 

angielskim, studia niestacjonarne) na wniosek studenta, dziekan może ustalić indywidualnie 

liczbę i wysokość rat oraz terminy wnoszenia opłat, nie dłuższe niż do 30 września 2022 r. 

3. Pozostałe zasady pobierania opłat reguluje odpowiednie zarządzenie rektora w sprawie zasad 

pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat 

oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w ZUT. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 



Załącznik  

do zarządzenia nr 53 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

imię i nazwisko  ..............................................................  

adres zamieszkania w Polsce  ............................................  

 ....................................................................................  

e-mail ...........................................................................  

numer telefonu  ..............................................................  

Oświadczenie 

o posiadaniu statusu studenta 

1. Ja niżej podpisany/ podpisana, oświadczam, że jestem studentem/studentką uczelni  

 ......................................................................................................................................................... 

 .........................................................................  (nazwa i adres uczelni macierzystej oraz dane kontaktowe)  

działającej na terytorium Ukrainy.  

Informacje o moich studiach w Ukrainie: 

− kierunek studiów:  ......................................................................................................................  

− specjalność:  ...............................................................................................................................  

− poziom studiów (pierwszego/drugiego stopnia)  .......................................................................  

− forma studiów (stacjonarne/ niestacjonarne)  ..........................................................................  

− rok i semestr studiów:  ...............................................................................................................  

2. Oświadczam, że nie posiadam dokumentów poświadczających uzyskane wykształcenie 

oraz dokumentów wydanych przez uczelnię macierzystą poświadczających odbywanie moich 

studiów w zakresie okresu studiów, zdanych egzaminów, zaliczeń lub praktyk zawodowych.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niedostarczenia dokumentów mogę zostać 

skierowany na uzupełnienie brakujących efektów uczenia się. 

Data i podpis  ........................................................................  
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