Uchwała nr 2429
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie 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. poz. 583 z późn. zm.) w zw. z art. 75 ust. 2 i
4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z
późn. zm.) oraz § 50 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do
uchwały nr 2349 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2021 r.)
Senat Uniwersytetu Medycznego uchwala, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku
akademickiego 2021/2022 stanowiącym załącznik do uchwały nr 2302 Senatu Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 44 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) student nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu rygorowego, określonego w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.”

2) po § 56 dodaje się § 56a o następującym brzmieniu:
„§ 56a
Obywatel Polski oraz obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej 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 (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.),
będący w dniu 24 lutego 2022 r. studentem uczelni działającej na terenie Ukrainy może ubiegać się, w
okresie obowiązywania tej ustawy, o przeniesienie na studia w Uniwersytecie Medycznym im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:

1.

Student może ubiegać się o przeniesienie po zaliczeniu I roku studiów, przy zachowaniu

kierunku, dla którego w roku akademickim 2022/2023 prowadzony będzie proces kształcenia.
2.

Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego, pod warunkiem

spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022.
3.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie wniosku złożonego do Dziekana wydziału

prowadzącego dany kierunek studiów (wzór wniosku – zał. 2).
4.

Student, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie

właściwego Wydziału, na który ma nastąpić przeniesienie:
1)

wniosek o przeniesienie,

2)

zaświadczenie o statusie studenta wydane przez uczelnię macierzystą określające kierunek,

rok i poziom studiów, albo w przypadku jego braku oświadczenie o statusie studenta,
3)

zaświadczenie o przebiegu studiów w uczelni macierzystej z uwzględnieniem uzyskanych ocen

i punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania, albo w przypadku jego
braku oświadczenie o zaliczonych przedmiotach i zdanych egzaminach,
4)

oficjalny certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka polskiego bądź angielskiego

(jeśli dotyczy),
5)

kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), albo w przypadku jego braku

oświadczenie o posiadaniu świadectwa dojrzałości – dotyczy obywateli Ukrainy,
6)

pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie toczy

się postępowanie dyscyplinarne,
7)

kserokopię Karty Polaka (oryginał do wglądu) - dotyczy studentów ją posiadających,

8)

umowę z uczelnią lub inny dokument poświadczający dokonywanie opłat za studia,

5.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu określonego w ust. 4 student składa

oświadczenia w odpowiednim zakresie. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań, a złożenie fałszywego oświadczenia jest przesłanką do
skreślenia studenta z listy studentów (wzór oświadczenia o braku dokumentów – zał. 3)
6.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4, sporządzone w języku obcym muszą być

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7.

W przypadku studentów, którzy przedstawią oświadczenie w zakresie ust. 4 pkt. 3, Dziekan

wyznacza komisję dla przeprowadzenia egzaminu weryfikującego osiągnięte efekty uczenia się
studenta. Wynik tego egzaminu jest wiążący dla Dziekana w odniesieniu do procedury przyjęcia.

8.

W przypadku studentów obywateli Ukrainy obowiązuje certyfikat językowy potwierdzający

znajomość języka polskiego na poziomie C1. Dziekan dodatkowo kieruje studenta na egzamin
weryfikujący znajomość języka polskiego, którego termin wskazany jest w harmonogramie rekrutacji
na rok akademicki 2022/2023.
9.

W przypadku studentów obywateli Polski i Ukrainy zamierzających kontynuować studia na

kierunku angielskojęzycznym obowiązuje certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka
angielskiego na poziomie min. B2.
10.

Studenci starający się o przeniesienie na kierunek lekarsko – dentystyczny na rok 3, 4 i 5 są

zobowiązani do zdania egzaminu przedklinicznego na zasadach obowiązujących studentów 2 roku
kierunku lekarsko – dentystycznego.
11.

Nie ma możliwości poprawiania egzaminów przewidzianych w ust. 7, 8 i 10. Niezaliczenie

egzaminu skutkować będzie odmową przeniesienia na studia w UMW.
12.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy złożyć we właściwym dziekanacie od 01 lipca do

08 lipca 2022 r. Dziekan może uwzględnić wnioski złożone po terminie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach losowych.
13.

Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu biorąc pod uwagę możliwości Uczelni w zakresie bazy i

kadry dydaktycznej oraz możliwości szpitali klinicznych w zakresie realizacji wymaganej dydaktyki
realizowanej w powiązaniu ze świadczeniami leczniczymi.
14.

W przypadku przenoszenia w obrębie kierunków studiów lekarski i lekarsko-dentystyczny –

Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu w oparciu o liczbę wolnych miejsc w odniesieniu do limitu
danego roku akademickiego, określonego przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
15.

Dziekan, działając z upoważniania Rektora, decydując (w formie decyzji administracyjnej) o

wpisie na listę studentów określa w szczególności różnice programowe do wyrównania w ciągu roku
akademickiego.
16.

Niezaliczenie różnic programowych we wskazanym terminie powoduje konieczność

powtarzania roku.
17.

Na wniosek studenta Dziekan właściwego Wydziału może przenieść dotychczasowe

osiągnięcia studenta. Do wniosku student powinien dołączyć przebieg studiów wraz z uzyskaną liczbą
punktów ECTS oraz program studiów wraz z określonymi efektami uczenia się dla poszczególnych
przedmiotów.

18.

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone na uczelni w Ukrainie, z przypisanymi punktami

ECTS, zalicza się te zajęcia do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS przyznawanych na
Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.”

3) wprowadza się załącznik nr 2 – wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
4) wprowadza się załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku dokumentów, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za Senat
Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Radca Prawny
Krzysztof Załucki

