
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

   UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

Rok 2022; poz. 166 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 100 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 19 maja 2022 r. 

 

Regulamin kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy 

chcących podjąć lub kontynuować studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu  

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statutu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. 

Regulamin organizacyjny oraz zasady zarzadzania programu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny z 2021 r., 

poz. 374 z późn. zm.)  

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy chcących podjąć lub kontynuować studia na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej „kursem”, organizowany jest  

w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”. 

2. Celem kursu jest przygotowanie obywateli Ukrainy do podjęcia lub kontynuowania studiów 

w formie intensywnego 8 tygodniowego kursu języka polskiego, odbywanego przez 

uczestników na Uniwersytecie. 

3. Regulamin określa zasady naboru uczestników wśród pełnoletnich obywateli Ukrainy oraz 

szczegółowe zasady realizacji kursu. 

4. Kurs realizowany jest przez Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców. 

 

 

Rozdział 2 

Zasady naboru na kurs 

 

§ 2 

1. Kurs adresowany jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali 

zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne 

uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



2 

 

2. O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się studenci kontynuujący studia na Uniwersytecie  

na zasadzie przeniesienia z uczelni ukraińskiej oraz ubiegający się o przyjęcie na studia na 

Uniwersytecie. 

3. Zgłoszenia na kurs należy dostarczyć w wersji papierowej do Działu Rekrutacji i Spraw 

Studenckich lub przesłać drogą elektroniczną na adres dzstud@umk.pl. Zgłoszenie 

przygotowane w języku ukraińskim, angielskim, polskim lub rosyjskim powinno zawierać: 

1) formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia; 

2) oświadczenie o ukończeniu szkoły średniej i posiadaniu pozytywnego wyniku egzaminu 

maturalnego, a w przypadku studentów kontynuujących studia na Uniwersytecie  

na zasadzie przeniesienia - oświadczenie wskazujące kierunek studiów realizowany  

na uczelni ukraińskiej i stopień ich zaawansowania;  

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

4) skan paszportu, potwierdzający status obywatela Ukrainy oraz wiek kandydata. 

4. W przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach, o których mowa w ust. 3, 

kandydat może zostać skreślony z listy uczestników kursu. 

5. Wysyłając zgłoszenie, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich podstawowych 

danych osobowych przez organizatora oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu. 

Kandydat oświadcza ponadto, że zna zasady uczestniczenia w kursach języka polskiego  

a stan zdrowia pozwala na podjęcie nauki. 

 

§ 3 

1. Przyjęcie na kurs następuje w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby miejsc. 

2. Kandydaci o decyzji informowani są drogą telefoniczną, mailową lub w inny dostępny 

sposób przez koordynatora kursu. Po otrzymaniu decyzji, uczestnik zobowiązany jest 

potwierdzić uczestnictwo w programie w ciągu 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia 

przyjmuje się, że uczestnik rezygnuje z udziału w kursie. Na zwolnione miejsce wybrany 

zostaje kolejny kandydat. 

3. Laureaci przed rozpoczęciem kursu zobowiązani są do zrealizowania i zaliczenia szkolenia 

BHP dostępnego na platformie Moodle, do której otrzymują dostęp z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 

Rozdział 3 

Zasady realizacji kursu 

 

§ 4 

1. W ramach realizacji kursu uczestnikom zapewnia się: 

1) bezpłatny udział w zajęciach z języka polskiego; 

2) materiały niezbędne do realizacji zajęć; 

3) stypendium w wysokości 1500,00 zł miesięcznie; 

4) odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim w części toruńskiej, pod warunkiem 

dostępności miejsc.  

2. Koszty podróży do i z Torunia oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy. 

 

§ 5 

1. Realizacja kursu odbywa się w budynkach Uniwersytetu. 

2. W trakcie realizacji kursu uczestnicy zobowiązani są do udziału w lektoratach oraz  

w zajęciach organizowanych dla uczestników. 

3. W ostatnim tygodniu kursu każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału w egzaminie 

końcowym. 

4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu - w języku polskim i angielskim. 

mailto:dzstud@umk.pl
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5. Po zakończeniu projektu uczestnik ma obowiązek wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, której 

formularz zostanie przesłany drogą mailową. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 


