
 

UCHWAŁA NR 27/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.), w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz. U. 2022 poz. 583) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia  
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 32 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. W przypadku osób, o których mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w celu potwierdzenia 
dotychczasowych osiągnięć studenta i uznania odpowiednich okresów jego studiów na 
podstawie złożonego oświadczenia może dokonywać komisja powołana przez dziekana lub 
kierownika międzywydziałowej jednostki dydaktycznej.”; 

2) w § 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Przeniesienie z innej uczelni, w tym zagranicznej, na studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim jest możliwe jedynie przed rozpoczęciem okresu zaliczeniowego. 
Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem okresu 
zaliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Do końca roku akademickiego 2022/2023 wniosek o przeniesienie z innej uczelni 
może być złożony przez obywatela polskiego lub obywatela Ukrainy, który w dniu  
24 lutego 2022 r. był studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy, w terminie 
30 dni liczonym od daty jego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od dnia 
23 marca 2022 r.”, 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Zgodę na przyjęcie studenta z innej uczelni na Uniwersytet Wrocławski wyraża 
dziekan odpowiedniego wydziału w drodze wpisu na listę studentów, a odmowę w drodze 
decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem, że decyzje dotyczące cudzoziemców 
podejmuje Rektor. 
4. Dziekan, udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, potwierdza dotychczasowe 
osiągnięcia studenta, które zostaną mu zaliczone, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3. Na tej 
podstawie ustala, od którego semestru student rozpocznie studia, oraz wskazuje 
przedmioty do uzupełnienia wraz z terminem ich zaliczenia.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 


