
  

POLITECHNIKA WARSZAWSKA    

Zarządzenie nr 22 /2022 

 Rektora Politechniki Warszawskiej   

z dnia 23 marca 2022 r. 

  

w sprawie szczególnych zasad przyjmowania na studia, w semestrze letnim r. ak. 2021/2022, 

w trybie przeniesienia, obywateli polskich lub obywateli Ukrainy, którzy legalnie wjechali 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, od dnia 24 lutego 

2022 r.   

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 marca 2022 r. 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 583), w związku z uchwałą nr 185/L/2022 Senatu PW z dnia 2 marca 

2022 r. w sprawie upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej do podejmowania 

indywidualnych decyzji wobec studentów Politechniki Warszawskiej pochodzących z Ukrainy 

oraz osób pochodzących z Ukrainy przyjmowanych do Politechniki Warszawskiej w celu 

kontynuowania studiów,  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się szczególne zasady przyjmowania na studia, w semestrze letnim r. ak. 2021/2022, 

w trybie przeniesienia, obywateli polskich lub obywateli Ukrainy, którzy legalnie wjechali 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, od dnia 24 lutego 

2022 r. do dnia określonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. 

 

§ 2 

1. Kandydat do podjęcia studiów w trybie przeniesienia rejestruje się w dedykowanym 

systemie rekrutacyjnym, w którym załącza dokumenty poświadczające status studenta 

w uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. oraz dokumenty 

na temat swojego wykształcenia. 

2. W przypadku, jeśli kandydat nie może przedstawić oryginałów dokumentów wymaganych 

w procesie rekrutacji, może złożyć pisemne oświadczenie, w którym poda informacje 

wymagane do rekrutacji.  

3. Rektor powoła Komisję ds. przyjęć na studia w szczególnym trybie przeniesienia, zwaną 

dalej Komisją, do zadań której należało będzie m. in.: 

1) przeprowadzenie postępowań w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym 

poziomie zgodnie z art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w przypadku kandydatów 

niedysponujących dyplomem ukończenia studiów; 

2) dokonywanie rozstrzygnięć w zakresie przyjęć na studia w trybie przeniesienia. 

4. Do Komisji, o której mowa w ust. 3, na wniosek dziekana wydziału lub przewodniczącego 

Komisji, może zostać dołączony nauczyciel akademicki reprezentujący dany kierunek 

studiów. 

§ 3 

1. Rejestracja kandydata w dedykowanym systemie rekrutacyjnym jest traktowana jako 

złożenie wniosku o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia.  



  

2. Podczas rejestracji w dedykowanym systemie rekrutacyjnym, kandydat wskazuje 

maksymalnie dwa programy studiów prowadzone w Politechnice Warszawskiej 

w semestrze letnim r. ak. 2021/2022, na których chciałby kontynuować studia.  

3. Weryfikacji formalnej wniosku kandydata nieposiadającego polskiego obywatelstwa 

dokonuje Centrum Współpracy Międzynarodowej, a kandydata posiadającego polskie 

obywatelstwo Biuro ds. Przyjęć na Studia. 

4. Wniosek kandydata, po weryfikacji formalnej, kierowany jest do weryfikacji merytorycznej 

przez dziekana wydziału, na którym jest realizowany jeden z programów wskazanych 

we wniosku. W ramach weryfikacji merytorycznej na wydziale dokonywana jest analiza 

dotychczasowych okresów studiów z uczelni macierzystej, zdanych egzaminów,  

zaliczeń lub praktyk zawodowych. W przypadku braku dokumentów poświadczających 

dotychczasowe kształcenie, osiągnięcia mogą zostać uznane poprzez weryfikację efektów 

uczenia się. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektów uczenia  

się można zobowiązać studenta do ich wyrównania.  

5. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 4, wydawana jest opinia dziekana wydziału, 

która kierowana jest do Komisji. 

6. Na podstawie opinii dziekana wydziału, Komisja wydaje rozstrzygnięcie w zakresie 

przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, a następnie, zgodnie z kompetencjami kieruje 

je do: 

1) Centrum Współpracy Międzynarodowej w celu przygotowania decyzji administracyjnej 

Rektora w sprawie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, dla osób nieposiadających 

obywatelstwa polskiego; 

2) Biura ds. Przyjęć na Studia w celu przygotowania informacji o przyjęciu na studia 

w trybie przeniesienia albo negatywnej decyzji administracyjnej w sprawie nieprzyjęcia 

na studia, w trybie przeniesienia, dla osób posiadających obywatelstwo polskie. 

7. Student przyjęty na studia w szczególnym trybie przeniesienia zapisywany jest na zajęcia 

na podstawie decyzji dziekana wydziału. 

§ 4 

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, 

u których stwierdzono niewystarczający poziom znajomości języka polskiego lub angielskiego, 

umożliwiający kontynuowanie studiów w Politechnice Warszawskiej, możliwe jest 

skierowanie ich w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 na uzupełniający kurs językowy, który 

umożliwi podjęcie studiów od nowego roku akademickiego. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 


