
 
BR.0211.42.2022 

Uchwała nr 3020 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku  

  

 Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku oraz art. 75 ust. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574) w związku z art. 45 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), Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co 

następuje:   

  

§ 1  

Senat Uniwersytetu w Białymstoku wprowadza następujące zmiany w Regulaminie 

studiów Uniwersytetu w Białymstoku, stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 2527 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. (t. j. Obwieszczenie  

nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.):   

 

1) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Student innej szkoły wyższej, w tym również zagranicznej, po ukończeniu 

pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie w poczet studentów 

Uniwersytetu w Białymstoku, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające                            

z przepisów uczelni, w której dotychczas studiował, z zastrzeżeniem ust. 1a.” 

 

2) w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W stosunku do obywatela Rzeczypospolitej Polski albo obywatela Ukrainy, 

którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy w dniu 



24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy nie 

stosuje się postanowień ust. 1.” 

 

3) w § 27 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„1b. Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1  

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. 

byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że  

w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie 

studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami 

poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki 

zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy 

tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.” 

 

4) w § 27 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:  

„1c. Uczelnia, w przypadku studenta ubiegającego się o przyjęcie na studia,  

o którym mowa w ust. 1b, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia 

się zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.” 

 

§ 2  

1. Uchwała dotyczy obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatela Ukrainy, 

którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny                        

i który pozostaje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych                          

w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                           

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


