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Uchwała Nr 6/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 31 marca 2022 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz art. 45 oraz 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 z 2022 

poz. 583 r.)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku stanowiącym załącznik do 

uchwały nr 24/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej: Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku), zmienionej uchwałą nr 3/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 

16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowe we 

Włocławku oraz zmienionej uchwałą nr 23/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowe we 

Włocławku, wprowadza się następujące zmiany:    

1) po § 22 dodaje się § 22a, który otrzymuje  brzmienie:  

„1. Student uczelni, działającej na terytorium Ukrainy, który przybył do Rzeczpospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i 

zamierza kontynuować studia w PUZ we Włocławku zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia dokumentów potwierdzających dotychczasowe kształcenie w  uczelni 

na terytorium Ukrainy, w tym poświadczających okresy studiów,  zrealizowane 

przedmioty, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez 

tę uczelnię; 

2) w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt. 1)  niezbędne jest złożenie 

przez studenta oświadczenia, że w dniu 24 lutego 2022 r. studiował na określonym  

roku studiów, na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni, działającej na 

terytorium Ukrainy i nie dysponuje ww. dokumentami. 

2. Na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczenia studenta  uczelnia 

przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z odrębnymi 

przepisami PUZ we Włocławku. 

3. W przypadku stwierdzenia różnic programowych odpowiednio stosuje się  zapis § 22 

ust. 4.” 

 

 
§ 2. 



Zmiany w Regulaminie studiów wchodzą w życie po uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 

Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, przy czym termin uzgodnienia nie może 

być dłuższy niż 5 dni roboczych.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 4. 

1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. Regulamin studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku podlega ogłoszeniu w BIP. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 r. 

 

 

Przewodniczący Senatu PUZ 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N.0001-…22       Włocławek, dnia  25 marca  2022 r. 

          

Dział Nauczania 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ..../22 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku 

 

Zmiany w Regulaminie studiów są wynikiem dostosowania przepisów Uczelni do przyjmowania 

studentów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany w 

Regulaminie studiów zostały wstępnie uzgodnione z samorządem studenckim. 

Zmiany w Regulaminie studiów wejdą  w życie z dniem uzgodnienia Regulaminu z Uczelnianą Radą 

Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

 Podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

        Sporządziła: 

        Marlena Szpyrkowicz 

 

 


