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Załącznik nr 6  
do uchwały nr 62 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2021 r.  

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego 
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia  

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 

 

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na 

Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy  
w roku akademickim 2022/2023 

 

§ 1 

 Niniejsze zasady stosuje się do obywateli polskich oraz obywateli Ukrainy,  
o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 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 z późn. zm.) – przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa, zwanych dalej „kandydatami z Ukrainy”. 

§ 2 

1.  Kandydaci z Ukrainy mogą zostać przyjęci na studia w trybie: 
1) rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023; 
2) kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy. 

2. Kandydaci z Ukrainy w postępowaniu rekrutacyjnym potwierdzają status,  
o którym mowa w § 1, przez zamieszczenie w systemie IRK skanu 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. 

3. Kandydaci z Ukrainy przyjęci na studia w trybie, o którym mowa w ust. 1, 
nabywają prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, o którym mowa w § 10 ust. 1 
Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Osoby te składają ślubowanie 
z pierwszym dniem miesiąca następującym po dniu wydania decyzji Rektora  
o przyjęciu na studia.  

4. Cykl kształcenia studentów przyjętych w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1, rozpoczyna się: 
1) dnia 1 października 2022 r. – w przypadku studentów zaczynających studia  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023; 
2) dnia 20 lutego 2023 r. – w przypadku studentów zaczynających studia  

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. 

§ 3 

1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z Ukrainy przeprowadza komisja 
rekrutacyjna. 
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2. Do rekrutacji kandydatów z Ukrainy Rektor na wniosek kierownika jednostki 
dydaktycznej może powołać odrębną komisję rekrutacyjną. Terminu określonego w § 
6 ust. 1 uchwały nie stosuje się. 

3. Przepisy uchwały o komisjach egzaminacyjnych stosuje się odpowiednio. 

4. Weryfikacja umiejętności kandydatów odbywa się w formie pisemnego lub 
ustnego egzaminu wstępnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku egzaminu 
pisemnego przeprowadza się go w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. 

5. Komisja rekrutacyjna wraz z rozpoczęciem rejestracji, przy czym nie 
później niż na siedem dni przed dniem egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej ogłasza 
w systemie IRK oraz na stronie internetowej jednostki dydaktycznej: 
1) zakres oraz formę egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej; 
2) liczbę miejsc na studiach w danej turze rejestracji; 
3) możliwą do zdobycia liczbę punktów; 
4) termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.  

6. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która 
oświadczy, że posiada odpowiednie wykształcenie.  

7. Kandydat z Ukrainy rekrutując się deklaruje poziom znajomości języków 
obcych, w tym informuje, czy posiada znajomość języka wykładowego w mowie  
i piśmie umożliwiającą kształcenie na wybranym kierunku. Jeżeli kandydat 
poinformuje, że posiada taką znajomość, wówczas egzamin lub rozmowa 
kwalifikacyjna odbywa się wyłącznie w tym języku. Jeżeli kandydat poinformuje, że nie 
posiada wymaganej znajomości języka wykładowego, wówczas komisja rekrutacyjna 
może postanowić, że egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w jednym  
z języków obcych, których znajomość zadeklarował kandydat. 

8. Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie 
co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy 
kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej  
w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji. 

9. 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. 

10. Zakres, termin i sposób przeprowadzenia testu kompetencyjnego ogłasza 
Dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” 
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

11. Odpowiednio do wyniku testu kompetencyjnego w decyzji o przyjęciu 
kandydata z Ukrainy na studia zamieszcza się zastrzeżenie o obowiązku 
potwierdzenia przez niego właściwemu kierownikowi jednostki dydaktycznej 
odpowiednio:  
1) osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego na poziomie A1  

w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia; 
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2) osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego na poziomie A2  
w terminie czterech miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia; 

3) osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego na poziomie B1  
w terminie siedmiu miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia; 

4) osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego na poziomie B2  
w terminie dziesięciu miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia 

– pod rygorem uchylenia decyzji o przyjęciu na studia na podstawie art. 162 § 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego.  

§ 4 

1. Do przyjmowania na studia w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na 
uczelni działającej na terytorium Ukrainy, o której mowa § 2 ust. 1 pkt 2, przepisy § 1-
3 stosuje się odpowiednio, przy czym egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna mają na 
celu weryfikację uzyskania przez kandydata z Ukrainy efektów uczenia się 
wymaganych do kształcenia na określonym etapie studiów. Ponadto komisja 
rekrutacyjna bierze w tym celu pod uwagę inne dokumenty przedstawione przez 
kandydata z Ukrainy, w szczególności dotychczasowy program kształcenia tego 
kandydata. 

2. Odmawia się przyjęcia kandydata z Ukrainy na studia w trybie kontynuacji 
studiów w szczególności, jeżeli zakres różnic programowych wymaganych do 
uzupełnienia przez kandydata z Ukrainy jest nadmierny. 

3. Na podstawie weryfikacji przeprowadzonej w trakcie postępowania 
rekrutacyjnego, kierownik jednostki dydaktycznej wyznacza kandydatowi z Ukrainy 
termin i sposób uzupełnienia różnic programowych.  

4. W przypadku braku możliwości przedstawienia przez kandydata z Ukrainy 
dokumentów z uczelni macierzystej działającej na terytorium Ukrainy 
poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki 
zawodowe, kandydat składa oświadczenie, że z określonych przyczyn związanych  
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy nie jest w stanie ich 
przedstawić. W takim przypadku komisja rekrutacyjna weryfikuje deklarowane przez 
kandydata zrealizowane okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia i praktyki 
zawodowe, w tym w szczególności może polecić kandydatowi z Ukrainy uzyskanie  
i przedłożenie w określonym terminie od wskazanych przez komisję rekrutacyjną 
nauczycieli akademickich odpowiedniego potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia 
się. 

5. W przypadku przyjęcia na studia kandydata z Ukrainy w trybie kontynuacji 
studiów, kierownik jednostki dydaktycznej niezwłocznie zawiadamia o tym uczelnię 
macierzystą kandydata. Zawiadomienie może zostać przekazane z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 

§ 5 

1. Kandydat z Ukrainy zakwalifikowany do wpisania na listę studentów składa 
dokumenty określone w § 6 zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących 
postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2022/2023 (Monitor UW 
z 2022 r. poz. 51). 

2. Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, 
apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu 
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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. 

3. W przypadku, gdy kandydat z Ukrainy z przyczyn związanych z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy nie dysponuje dokumentami,  
o których mowa w ust. 1, składa oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji 
uprawniających do podjęcia danych studiów wyższych na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych 
dokumentów.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w decyzji o przyjęciu na studia 
Rektor zamieszcza zastrzeżenie o obowiązku złożenia właściwemu kierownikowi 
jednostki dydaktycznej 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 – pod rygorem uchylenia decyzji na 
podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W uzasadnionych 
przypadkach Rektor może w drodze zmiany decyzji przedłużyć termin złożenia 
dokumentów. 

§ 6 

Kandydaci z Ukrainy są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.  

§ 7 

1. Rektor może upoważnić kierownika jednostki dydaktycznej do wydawania 
decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszym załączniku. 

2. Kierownik jednostki dydaktycznej sprawuje pieczę nad wypełnieniem przez 
kandydata z Ukrainy zastrzeżeń zawartych w decyzji o przyjęciu na studia. 

3. Decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszym załączniku, są 
doręczane drogą elektroniczną. W przypadku, gdy nie ma możliwości doręczenia 
decyzji drogą elektroniczną, są one doręczane w siedzibie uczelni w terminie miesiąca 
od dnia poinformowania zainteresowanego o wydaniu decyzji. Adresat decyzji 
obowiązany jest do jej niezwłocznego odbioru.  

4. Jeżeli decyzja administracyjna nie została doręczona w sposób, o którym 
mowa w ust. 3, doręcza się ją na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku do rekrutacji 
kandydatów z Ukrainy przepisy uchwały stosuje się odpowiednio. 

2. Kandydaci z Ukrainy mogą brać udział w postępowaniu w sprawie przyjęcia 
na studia prowadzonym na zasadach ogólnych. 

§ 9 

Rekrutację na zasadach i w trybie określonych w niniejszym załączniku 
prowadzi się od dnia 29 kwietnia 2022 r. 


