Poz. 83
ZARZĄDZENIE NR 44
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim
dla studentów i doktorantów z Ukrainy
Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz.190), zarządza się co następuje:
§1
1. Tworzy się Program wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla
studentów i doktorantów z Ukrainy, zwany dalej „Programem”.
2. W Programie mogą uczestniczyć studenci i doktoranci będący obywatelami
polskimi oraz obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 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 r. poz. 583 z późn. zm.) – przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa.
§2
1. Celem Programu jest umożliwienie studentom i doktorantom, o których
mowa w § 1 ust. 2, realizacji wizyt badawczych i studiów częściowych na
Uniwersytecie Warszawskim.
2. Program jest realizowany w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023.
3. Minimalny okres udziału w Programie wynosi 3 miesiące.
4. Maksymalny okres udziału w Programie wynosi 6 miesięcy.
5. Uczestnik Programu zobowiązany jest do prowadzenia badań naukowych
na Uniwersytecie Warszawskim.
§3
1. W celu przyjęcia do Programu spełnione muszą zostać następujące
warunki:
1) posiadanie statusu studenta lub doktoranta uczelni działającej na terytorium
Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy lub Polski, który przybył lub przybędzie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 r.;
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2) rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
3) złożenie w systemie IRK wymaganych dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) opis realizowanego programu studiów na uczelni działającej na terytorium
Ukrainy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
c) plan badawczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
d) CV – w przypadku doktorantów,
e) jeśli znajduje się w posiadaniu kandydata, jakikolwiek dokument
potwierdzający afiliację z uczelnią działającą na terytorium Ukrainy,
w szczególności
skan
legitymacji
studenckiej
lub
doktoranckiej,
zaświadczenie o byciu studentem lub doktorantem albo zaświadczenie
o przyjęciu na studia,
f) kopia paszportu albo innego dokumentu tożsamości,
g) dokument potwierdzający wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 r.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-d, składa się w języku
polskim lub angielskim.
3. Warunkiem przyjęcia jest zatwierdzenie zgłoszenia przez przyjmującą
jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, wyznaczenie opiekuna
naukowego oraz złożenie przez wyznaczonego opiekuna naukowego oświadczenia
o podjęciu się opieki nad przyjmowanym studentem lub doktorantem.
4. Proces kwalifikacji obsługiwany jest przez Biuro Współpracy z Zagranicą.
5. Nabór do Programu odbywa się na zasadzie konkursu. O przyjęciu
decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej.
6. Kandydat na etapie złożenia wniosku zgłoszeniowego deklaruje chęć
zakwaterowania w domu studenta oraz korzystania z oferty dydaktycznej Uniwersytetu
Warszawskiego.
§4
1. Przyjęci w ramach Programu studenci i doktoranci otrzymują status
studentów goszczących lub doktorantów goszczących, zwanych dalej „studentami
i doktorantami goszczącymi”.
2. Studenci i doktoranci goszczący nie są zobowiązani do brania udziału
w zajęciach dydaktycznych.
3. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w zajęciach dydaktycznych przez
studentów lub doktorantów goszczących uzyskują oni taką możliwość. Finansowanie
kształcenia może pochodzić od innego podmiotu niż student lub doktorant goszczący.
4. Przyjęci w ramach Programu studenci i doktoranci goszczący mogą ubiegać
się o zakwaterowanie w domu studenta na czas trwania wizyty.
5. Przyjętym w ramach Programu studentom i doktorantom przysługuje
legitymacja studenta lub doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, dostęp do zasobów
bibliotecznych, a w przypadku zgłoszenia chęci udziału w zajęciach dydaktycznych –
żetony na zajęcia ogólnouniwersyteckie i kursy języka polskiego.
6. Studenci i doktoranci goszczący mogą ubiegać się o środki na pokrycie
kosztów pobytu i zakwaterowania, do których odpowiednie zastosowanie mają
przepisy zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia
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2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim
oraz finansowania kosztów ich pobytu (Monitor UW z 2018 r. poz. 332 z późn. zm.),
zwane stypendium pobytowym. W przypadku osób przebywających w czasie rekrutacji
na terenie Ukrainy możliwe jest ubieganie się dodatkowo o dofinansowanie kosztów
podróży.
7. Studentom i doktorantom goszczącym nie przysługuje prawo do korzystania
ze świadczeń, o których mowa w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215 z późn. zm.).
8. Studenci i doktoranci goszczący są zobowiązani do dopełnienie formalności
związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na
cały okres wizyty na Uniwersytecie Warszawskim.
9. Studenci i doktoranci goszczący są zobowiązani w trakcie udziału
w Programie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
pozostawania w kontakcie z wyznaczonym opiekunem naukowym.
§5
1. Studenci i doktoranci goszczący są zobowiązani do przedstawienia
sprawozdania z prac badawczych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
zarządzenia. Sprawozdanie składa się w połowie okresu trwania oraz na koniec wizyty.
Sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez opiekuna naukowego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Biurze Współpracy
z Zagranicą w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.
3. Po zakończeniu wizyty na Uniwersytecie Warszawskim oraz wypełnieniu
ankiety ewaluacyjnej i obiegówki, studenci i doktoranci goszczący otrzymają
zaświadczenie o zrealizowanym programie badawczym, a w przypadku udziału
w zajęciach dydaktycznych – wykaz zaliczeń (transcript of records).
§6
Student lub doktorant goszczący może zostać skreślony z listy uczestników
Programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie naruszenia zasad
Programu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: A. Z. Nowak
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim
dla studentów i doktorantów z Ukrainy

WZÓR
OPIS REALIZOWANEGO PROGRAMU STUDIÓW
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres e-mailowy/ nr telefonu:
Uczelnia działająca na terytorium Ukrainy:
Adres uczelni działającej na terytorium Ukrainy:
Jednostka organizacyjna uczelni:
Kierunek studiów:
Rok rozpoczęcia obecnego cyklu kształcenia:
Główne zrealizowane przedmioty (w przypadku studentów studiów licencjackich
i magisterskich):
Oświadczenie
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne.
Podpis

Data
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DESCRIPTION OF THE CURRENT STUDY PROGRAMME
Name:
Date of birth:
E-mail address/ phone number:

Home institution:
Address of the home institution:
Department:
Study programme:
Year when you started the current programme of studies:
Main courses realised within the current programme of studies (students of
undergraduate and master programmes):

Declaration of honour
I hereby declare that all the above information is true and correct.
Signature

Date
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim
dla studentów i doktorantów z Ukrainy

WZÓR
PLAN BADAWCZY
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres e-mailowy/ nr telefonu:
Uczelnia działająca na terytorium Ukrainy:
Jednostka:
Kierunek studiów:
Poziom studiów (licencjackie/ magisterskie/ doktoranckie):
Rok studiów:
Termin planowanego pobytu na UW (minimalnie 3 miesiące, maksymalnie 6
miesięcy):
Opis zainteresowań badawczych (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami):

Cele badawcze (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami):

Plan prac badawczych na UW (maksymalnie 3000 znaków ze spacjami):

Podpis
Data

Zatwierdzenie przez opiekuna naukowego na UW*
Imię i nazwisko opiekuna naukowego na UW, Jednostka UW
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Podpis
Data
Pieczęć jednostki goszczącej na UW
*Nie wymagane w momencie składania aplikacji

7

RESEARCH PLAN
Name:
Date of birth:
E-mail address/ phone number:
Home university:
Department:
Programme of studies:
Level of studies (undergraduate/ master/ doctoral):
Year of studies:
Dates of the planned visit at UW (minimum 3 months, maximum 6 months):

Description of research interests (maximum 2000 characters including spaces):

Research aims (maximum 2000 characters including spaces):

Plan of research activities at UW (maximum 3000 characters including spaces):

Signature
Date

Approval of the academic supervisor at UW*
Name of the academic supervisor at UW, UW Department
Date
Signature
Stamp of the hosting department at UW
*Not required at the moment of submission of the application
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim
dla studentów i doktorantów z Ukrainy

WZÓR
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU BADAWCZEGO1
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres e-mailowy/nr telefonu:
Jednostka goszcząca UW:
Nazwisko opiekuna naukowego:
Status na UW/ poziom studiów (student na poziomie licencjackim/ magisterskim/
doktorant):
Termin pobytu na UW:
Sprawozdanie za okres:

Cele badawcze:

Opis realizacji prac badawczych na UW:

Najważniejsze rezultaty udziału w Programie:

Podpis
Data
Imię i nazwisko opiekuna naukowego na UW, Jednostka UW
Podpis

Sprawozdanie należy złożyć do Biura Współpracy z Zagranicą w połowie i na zakończenie wizyty na
UW. Termin złożenia sprawozdania wynosi 14 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.

1
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Data
Pieczęć jednostki goszczącej UW
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REPORT OF THE RALISATION OF THE RESEARCH PLAN2
Name:
Date of birth:
E-mail address/phone number:
Hosting department at UW:
Name of the academic supervisor:
Status at UW/ level of studies (undergraduate/ master student/ doctoral
researcher):
Dates of visit at UW:
Report for the period:

Research aims:

Description of the realisation of the research plan at UW:

The most significant results of participation in the „Free Mover Programme for
Ukraine at the University of Warsaw”:

Signature
Date
`
Name of the academic supervisor at UW, UW Department
Signature
Date
Stamp of the hosting department at UW

2

The report should be submitted to the International Relations Office of the University of Warsaw in the
middle of the visit and at the end of the visit. Deadline: 14 days after the reported period finishes.
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