Zarządzenie nr 49/2022
JM Rektora
Akademii Zamojskiej
z dnia 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie kształcenia
w Akademii Zamojskiej
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Na podstawie art. 23 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.) zarządzam co następuje;
§1
Przyjąć szczególne rozwiązania w zakresie kształcenia w Akademii Zamojskiej, w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w postaci załącznika do niniejszego
zarządzenia.
§2
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. kształcenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od
24 lutego 2022 r.
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z dnia 7 kwietnia 2022r.

Szczególne rozwiązania w zakresie kształcenia w Akademii Zamojskiej (AZ), w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
§1
1. Niniejsze zasady znajdują zastosowanie do:
a) obywateli Ukrainy oraz do obywateli polskich posiadających status studenta
uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r.;
b) obywateli Ukrainy posiadających status studenta Akademii Zamojskiej w dniu
24 lutego 2022 r.
2. Studenci będący obywatelami Ukrainy posiadający status studenta uczelni działającej
na terytorium Ukrainy 24 lutego 2022 r., mogą podejmować i odbywać kształcenie
w Akademii Zamojskiej:
1) w ramach przeniesienia na dany kierunek, poziom i profil studiów w Akademii
Zamojskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w celu kontynuacji
studiów;
2) w celu umożliwienia realizacji kształcenia przerwanego w związku z konfliktem
zbrojnym, w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.
3. W przypadku podjęcia kształcenia w AZ w ramach przeniesienia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1):
a) student składa wniosek (załącznik nr 1), o przeniesienie do Akademii Zamojskiej
wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2), że w dniu 24 lutego 2022 r. posiadał status
studenta w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz dokumentami
poświadczającymi uzyskane wykształcenie i okresy studiów;
b) dopuszcza się złożenie wniosku w sprawie przeniesienia do AZ po rozpoczęciu
zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022, nie później jednak niż
do 25 kwietnia 2022 r.;

c) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeniesienie,
każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie;
d) w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się
zobowiązuje się studenta do złożenia określonych egzaminów, realizacji
wyznaczonych zajęć dydaktycznych lub odbycia praktyk zawodowych;
e) zgodę na przeniesienie wyraża Prorektor ds. kształcenia, po zaopiniowaniu wniosku
studenta przez Dyrektora Instytutu i Kierownika Zakładu, po weryfikacji
dokumentów zgodności programów studiów i efektów uczenia się oraz znajomości
języka polskiego;
f) dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i okresy studiów wraz
z wnioskiem i oświadczeniem mogą być złożone w postaci elektronicznej lub
w postaci ich cyfrowych odwzorowań, oryginały tych dokumentów mogą być
złożone

w

terminie

późniejszym,

nie

później

jednak

niż

do

dnia

30 września 2022 r.;
g) warunkiem podjęcia studiów w ramach przeniesienia na zasadach określonych
w ust. 3 jest niezwłoczne dokonanie wpisu na listę studentów Akademii Zamojskiej;
h) po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przeniesieniu student ma obowiązek
skontaktować się z właściwym sekretariatem instytutu w celu ustalenia przez
Kierownika Zakładu warunków realizacji programu studiów.
4. W przypadku podjęcia kształcenia w AZ w ramach przeniesienia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1) przez osoby będące obywatelami polskimi posiadającymi status studenta
uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. obowiązują zasady
wymienione w ust.3 lit. a) – h);
5. W przypadku podjęcia kształcenia w celu umożliwienia realizacji kształcenia w AZ,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2):
a) student składa wniosek (załącznik nr 3) o przyjęcie na studia, wypełnia ankietę
osobową (załącznik nr 4) podając wymagane dane osobowe zgodne z dokumentem
tożsamości bądź w razie jego braku – innym dokumentem urzędowym oraz
oświadczenie (załącznik nr 5), że w dniu 24 lutego 2022 r. posiadał status studenta

w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz wskazuje, czy dysponuje
dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie i okresy studiów;
b) w celu dokonania weryfikacji potwierdzenia osiągniętych efektów uczenia się i
zakwalifikowania studenta na odpowiednie studia Prorektor ds. kształcenia
powołuje 3 osobową komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzi Kierownik
Zakładu i członek Zespołu Programowego na kierunku;
c) komisja określa wykaz przedmiotów, z których należy przeprowadzić weryfikację
osiągniętych efektów uczenia się, a Dyrektor Instytutu powołuje osoby do jej
przeprowadzenia, wyniki weryfikacji przedkładane są komisji;
d) komisja wskazuje rok i semestr danego kierunku, na który kandydat może zostać
zakwalifikowany;
e) ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje rektor.
§2
1. Podejmując kształcenie na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu,
studenci uzyskują status studenta AZ i mają prawo w szczególności do:
a) posiadania legitymacji studenckiej;
b) korzystania ze świadczeń dla studentów;
c) są zwolnieni z opłat za studia stacjonarne za semestr letni roku akademickiego
2021/2022 zgodnie z art. 324 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574)
2. Od obywatela polskiego, który w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt
1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2022 r. poz. 574), w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i został przyjęty
przez Akademię Zamojską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym
przez niego studiom – opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na
studiach niestacjonarnych pobiera się w wysokości nieprzekraczającej wysokości
udokumentowanych przez studenta opłat za kształcenie dotychczas ponoszonych w
uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

3. W roku akademickim 2021/2022 od osoby, o której mowa w ust. 2, która przed
dniem 24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni działającej na terytorium Ukrainy opłatę
za kształcenie w drugim semestrze tego roku, nie pobiera się opłaty za usługi
edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych.
4. Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy w związku z
dekretem Prezydenta Ukrainy o powszechnej mobilizacji wojskowej przerwali
kształcenie w AZ, mają prawo do wznowienia kształcenia i składania egzaminów i
zaliczeń po powrocie na Uczelnię w roku akademickim 2021/2022, a jeśli z uwagi
na konieczność właściwej realizacji programu studiów nie jest to możliwe – do
warunkowego zaliczenia semestru/roku lub powtarzania semestru/roku bez
konieczności wnoszenia opłat za zajęcia objęte warunkowym zaliczeniem lub
powtarzaniem zajęć, do zaliczenia których byli zobowiązani w okresie swojej
mobilizacji.

