
 
 

UCHWAŁA Nr 18.2022 
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 23  marca 2022 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia  

oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 35.2021 Senatu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku ustawą z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Senat Uczelni postanawia co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w Częstochowie przyjętego Uchwałą nr 35.2021 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadza się 

następujące zmianę: 

1) W § 16 dodaje się następujące ustępy:  

„10. Obywatel Ukrainy, który w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem uczelni działającej 

na terytorium Ukrainy, może ubiegać się o przeniesienie do UJD. 

11. Przeniesienie studenta, o którym mowa w ust. 10, może nastąpić w ramach tego 

samego lub pokrewnego kierunku studiów. 

12. Wniosek o przeniesienie powinien zawierać dokumentację związaną z przebiegiem 

studiów. 

13. W przypadku braku dokumentacji o której mowa w ust. 12 student składa 

oświadczenie, że był studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy i w tym 

dniu studiował na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów 

oraz nie dysponuje dokumentami poświadczającymi zaliczone okresy studiów, 

uzyskane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe. 

14. Na podstawie złożonego oświadczenia Uczelnia może uznać okresy tych studiów w 

drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.  

15. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się 

uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia 

praktyk zawodowych.  

16. Student, o którym mowa ust. 10, powinien wykazywać się znajomością języka 

polskiego.” 



§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 

tak:     23             nie:      0           wstrzymujących się:  0 

w którym uczestniczyło  23  senatorów, spośród 30 członków Senatu z prawem głosu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Senatu   
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
      im. Jana Długosza w Czestochowie 
 
    prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 


