
 

UCHWAŁA NR 1/30/06/2022 

Senatu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 

w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

 

Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 9) Statutu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w 

Warszawie, zgodnie z art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Senat Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej w Warszawie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Senat Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie określa poniższe zasady 

rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej w Warszawie. 

2. Na rok akademicki 2023/2024 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

prowadzi rekrutację na studia na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, na utworzenie 

których uczelnia uzyskała albo uzyska pozwolenie ministra właściwego do spraw nauki i 

szkolnictwa wyższego oraz które utworzy na podstawie art. 53 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 

 

§ 2 

1. Wstęp na studia jest wolny. 

2. Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy w roku akademickim. Rekrutacja na semestr 

zimowy rozpoczyna się nie wcześniej niż dnia 15 stycznia 2023 roku i trwa do wyczerpania 

miejsc, nie później jednak niż do dnia 15 października 2024 roku. Rekrutacja na semestr letni 

rozpoczyna się nie wcześniej niż dnia 15 listopada 2023 roku i trwa do wyczerpania miejsc, nie 

później jednak niż  do dnia 15 marca 2024 roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przyjęcie na studia po upływie 

wskazanego wyżej terminu lub na przedłużenie terminu zakończenia rekrutacji. 

4. Wstępne zgłoszenie kandydata na studia następuje za pośrednictwem internetowej rejestracji 

kandydatów. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrygqztg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrygqztg


https://www.vizja.pl/. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych 

przez kandydata do systemu.  

5. Wyjątkowo kandydat może złożyć w Biurze ds. rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty 

wskazane w §3 niniejszej Uchwały z pominięciem rekrutacji elektronicznej. Wówczas dane 

kandydata wprowadza do sytemu elektronicznego pracownik Biura ds. rekrutacji. 

6. Kandydat jest zobowiązany uiścić opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu 

rejestracji. 

§ 3 

1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, 

która złoży w Biurze ds. rekrutacji następujące dokumenty: 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty;  

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

3) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

4) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;>  

5) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty 

6) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);  

7) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w pkt 4;  

8) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu 

wykształcenia; 

9) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości 

na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.; 



10) kartę zgłoszenia na studia (zawierająca imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer 

PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania 

oraz adres do korespondencji), 

11) zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, 

12) kopię dokumentu tożsamości (ważne dowód osobisty lub paszport) i dokument do wglądu. 

2. Szczegółowe kryteria, jakie muszą spełniać kandydaci na studia na określonych kierunkach, 

poziomach i profilach kształcenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 4 

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która złoży w Biurze ds. rekrutacji dyplom 

ukończenia studiów oraz dokumenty wskazane w § 3 pkt 10)-12) powyżej. 

 

§ 5 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, jednolite studia 

magisterskie lub drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim lub innym języku 

nowożytnym, jeżeli:  

1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie 

kształcenia;  

3) wykażą się znajomością języka polskiego w przypadku studiów w języku polskim, tj.:   

a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka 

polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję 

do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

c) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie AEH w Warszawie, że ich stopień znajomości 

języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, co zostanie udokumentowane 

zaświadczeniem wydanym przez uprawnionego pracownika AEH, lub 

d) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub 

e) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku 

polskim. 



4) wykażą się znajomością języka wykładowego w przypadku studiów prowadzonych w innym 

języku niż język polski , tj.:   

a) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone 

studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) lub 

b) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą 

szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w 

którym będą prowadzone studia, lub 

c) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie AEH w Warszawie, że ich przygotowanie oraz 

stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku, co zostanie 

udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez Dyrektora Studium Języków Obcych lub 

uprawnionego pracownika AEH. 

2. W przypadku, gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o 

których mowa powyżej, podlegają uznaniu odpowiednio w drodze decyzji kuratora oświaty lub 

w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić stosowną decyzję 

administracyjną lub zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim 

świadectwem dojrzałości lub polskim dyplomem, w terminie nie dłuższym niż do końca 

pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca 

- również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.  

3. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy legitymujący się dyplomem 

potwierdzającym ukończenie studiów wyższych, jeżeli dyplom ten daje uprawnienia do 

kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa wydająca 

go uczelnia. 

4. Dokument zagraniczny sporządzony w językach: angielskim, rosyjskim, ukraińskim, 

azerskim lub tureckim nie wymaga tłumaczenia. Jeśli dokument jest sporządzony w innym 

języku niż wyżej wskazane, kandydat powinien dostarczyć tłumaczenie dokumentu na język 

angielski lub polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego, lecz 

jest to zalecane. 

5. Jeśli dokument sporządzony za granicą wymaga legalizacji lub opatrzenia go klauzulą  

apostille, kandydat powinien dostarczyć stosowne dokumenty w terminie nie dłuższym niż do 

końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od 

cudzoziemca - również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora. 

6. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę “trzecią”, a także nadesłane pocztą 

lub kurierem. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrgu3deltqmfyc4nbqgeztgmjugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrgu3de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga2dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobthaytk


7. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zgodę na odbycie studiów muszą wyrazić rodzice 

lub przedstawiciel ustawowy. 

8. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kandydat, który nie chce brać udziału w 

dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien przesłać pisemną rezygnację do Biura ds. 

rekrutacji. 

9. Po upływie terminu składania dokumentów Uczelnia ogłasza listę osób przyjętych na studia. 

Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne 

10. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od 

drugiego roku studiów. 

§ 6 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja. 

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, decyzję podpisuje przewodniczący komisji. 

4. Decyzję wskazaną w ust. 3 powyżej doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

5. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Rektora. 

6. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

§ 7 

1. Studia są odpłatne.  

2. Osoby zakwalifikowane na studia zawierają z Uczelnią, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, umowę określającą warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na 

studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat.        

    

§ 8 

 

1.Zasady dotyczące rekrutacji  studentów będących obywatelami Polski lub Ukrainy, którzy w 

dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy stanowią 

wyjątek od regulacji przyjętej w §§1-7.  

2. Zasady dotyczące rekrutacji studentów, o których mowa powyżej, stanowią załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/30/06/2022 

Senatu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej  

w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI NA 

STUDIA NA OKREŚLONYCH KIERUNKACH, POZIOMACH 

 I PROFILACH KSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

KIERUNEK I POZIOM 

STUDIÓW, CZAS TRWANIA 

 

DODATKOWE WYMAGANIA  

 

Prawo, studia jednolite magisterskie, 

7 semestrów 

 

 

ukończenie studiów wyższych potwierdzone dyplomem  

 

Psychologia, studia jednolite 

magisterskie, 7 semestrów 

 

 

 

ukończenie studiów wyższych potwierdzone dyplomem 

 

Psychologia, studia II stopnia, 

  4 semestry 

 

 

 

ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku psychologia 

potwierdzone dyplomem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/30/06/2022 

Senatu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej  

w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

 

Zasady dotyczące rekrutacji  studentów będących obywatelami Polski lub Ukrainy, 

którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej  

na terytorium Ukrainy 

§ 1. 

1. O przyjęcie na studia w Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie poprzez 

przeniesienie z uczelni zagranicznej bez przedstawienia dokumentów poświadczających w 

całości lub w części dotychczasowe okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki 

zawodowe może ubiegać się: 

1) student będący obywatelem polskim albo 

2) student będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 

roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),  

którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i 

którzy z powodu działań wojennych nie są w stanie przedstawić wydanych przez tę uczelnię 

wymaganych dokumentów potwierdzających część lub całość dotychczasowego przebiegu 

studiów. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 składają do właściwego dziekana studiów 

w Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie wniosek o przyjęcie na studia 

wraz z oświadczeniem, że w dniu 24 lutego 2022 roku studiowały na określonym roku 

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

Ukrainy.   

3. Wzór wniosku wraz z treścią ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 1. 

4. Do wniosku należy dołączyć wszelkie materiały lub dokumenty poświadczające status 

studenta (np. kopia legitymacji studenckiej, kopie wcześniejszych zaświadczeń, decyzji o 

przyjęciu na studia itp.) i dotychczasowy przebieg studiów (np. wydruki z informacją o 

programie studiów, wydruki z elektronicznego systemu uczelni z informacją o zaliczonych 

przedmiotach i ocenach, kopie indeksu studenckiego itp.), o ile wnioskodawca jest w ich 

posiadaniu. 

5. W przypadku uznania przez dziekana wniosku za niekompletny wnioskodawca 

zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania skierowanego 



na adres wskazany we wniosku, dokonać jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. 

§ 2. 

1. Udokumentowane okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe osób 

wskazanych w §1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 będą podlegały uznaniu według zasad stosowanych 

dotychczas dla postępowania w sprawie przyjęcia na studia poprzez przeniesienie z innej 

uczelni lub uczelni zagranicznej, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz postanowienia 

Zarządzenia nr 13/10/2019 Rektora Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w 

Warszawie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przyjęcia na studia 

w drodze przeniesienia się z innej uczelni oraz zasad dotyczących przeniesienia do innej 

uczelni. 

2. Nieudokumentowane okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe 

osób wskazanych w §1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 będą podlegały uznaniu w drodze weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się dokonywanej przez powołane do tego komisje.  

3. Komisję weryfikującą efekty uczenia się, odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje 

dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzą nie mniej niż trzy 

osoby, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich będących pracownikami 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.  

4. W pracach komisji mogą uczestniczyć zwłaszcza nauczyciele akademiccy lub inne osoby 

prowadzące zajęcia z przedmiotów, dla których efekty uczenia się są przedmiotem 

weryfikacji. 

5. Zadaniem komisji jest sprawdzenie efektów uczenia się osiągniętych indywidualnie przez 

każdą osobę, która wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2.  

6. Sprawdzenie osiągnięcia efektów uczenia się, o których mowa w ust. 5, może odbyć się w 

drodze rozmowy z kandydatem lub egzaminu, który może mieć charakter teoretyczny i 

praktyczny w dowolnej formie, pisemnej lub ustnej. Przedmiotem weryfikacji może być 

również poziom znajomości języka, w którym odbywa się kształcenie na danym kierunku 

studiów. 

7. W procesie weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się oceny zbieżności osiągniętych 

przez wnioskodawcę efektów w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych z efektami określonymi dla przedmiotów w programie studiów danego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia, w stopniu umożliwiającym uznanie za zaliczone 



określonych w programie studiów przedmiotów lub modułów kształcenia wraz z 

przypisanymi do nich punktami ECTS.  

8. Wynik weryfikacji efektów uczenia się dokonany przez komisję znajduje odzwierciedlenie 

w ocenie z modułu lub przedmiotu wg skali ocen przyjętej w Regulaminie Studiów 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.  

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

weryfikująca może zalecać zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia określonych 

egzaminów, zaliczeń lub odbycia praktyk zawodowych w celu uzupełnienia nieosiągniętych 

efektów uczenia się.  

10. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 

egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia i dziekana danego 

kierunku studiów, którego wzór stanowi załącznik nr 2.  

11. Na podstawie wyników przeprowadzonej weryfikacji, dziekan podejmuje decyzję w sprawie 

przeniesienia wnioskodawcy z uczelni zagranicznej, zaliczenia uzyskanych w niej efektów 

uczenia się i określenia warunków i terminów zaliczenia różnic programowych.  

12. W przypadku akceptacji przez wnioskodawcę zaproponowanych w decyzji dziekana 

warunków oraz pozostałych warunków kształcenia w Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej w Warszawie, przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę 

studentów. 

13. Od decyzji odmownej w przedmiocie przeniesienia z uczelni zagranicznej wnioskodawcy 

przysługuje odwołanie do rektora. 

§ 3. 

W przypadku podjęcia studiów przez osobę wskazaną w §1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 oceny uzyskane 

na podstawie dokonanej przez komisję weryfikacji efektów uczenia się lub w wyniku 

udokumentowania okresów studiów i uzyskanych zaliczeń wliczane są do średniej ocen ze studiów, 

a także wykazywane są w suplemencie do dyplomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zasad dotyczących rekrutacji  studentów będących 

obywatelami Polski lub Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli 

studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy 

 

Warszawa, dnia ______________________ roku 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA W AKADEMII EKONOMICZNO – 

HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE   

W DRODZE PRZENIESIENIA Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ  

 

Ja, niżej podpisana/y : 

 

imię/imiona  

 

nazwisko/nazwiska   

 

imiona rodziców   

 

data i miejsce urodzenia   

 

numer telefonu   

 

adres e-mail  

 

obywatelstwo: polskie* ukraińskie* inne*  

 

wskazać jakie: 

 

 

posiadanie Karty Polaka 

tak* nie* 

data wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 



 czy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy 

tak* nie* 

*Zaznaczyć właściwe   

 

wnoszę o przyjęcie mnie na studia w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie 

na: 

kierunek: 

 

 

 

 

poziom 

 

 

pierwszego 

stopnia* 

drugiego 

stopnia* 

jednolite studia 

magisterskie* 

forma stacjonarne*  

 

niestacjonarne*  

Sugerowany semestr/rok 

studiów ** 

 

 

  * Zaznaczyć właściwe   

** Decyzję, na który semestr studiów wnioskodawca zostanie przyjęty, podejmuje dziekan 

 

 

 

podpis 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam ponadto, że w dniu 24 lutego 2022 roku 

studiowałam/em w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuję żadnymi* / innymi 

niż załączone* dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub 

praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię. 

Jednocześnie oświadczam, że do wniosku dołączyłam/em wszelkie będące w moim 

posiadaniu materiały lub dokumenty poświadczające status studenta (np. kopia legitymacji 

studenckiej, kopie wcześniejszych zaświadczeń, decyzji o przyjęciu na studia itp.) i dotychczasowy 

przebieg studiów (np. wydruki z informacją o programie studiów, wydruki z elektronicznego 



systemu uczelni z informacją o zaliczonych przedmiotach i ocenach, kopie indeksów studenckich 

itp.). 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń podaję poniżej 

informacje dotyczące odbytych przeze mnie studiów na terytorium Ukrainy:  

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZELNI I STUDIÓW 

 

nazwa uczelni na 

terytorium Ukrainy 

 

 

 

dokładny adres uczelni 

na terytorium Ukrainy 

 

 

kierunek studiów i forma 

(stacjonarne/ 

niestacjonarne) 

 

 

poziom   

 

pierwszego 

stopnia* 

drugiego stopnia* studia jednolite* 

specjalność /specjalizacja 

 

 

liczba zaliczonych 

semestrów 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALICZONYCH PRZEDMIOTÓW 

 

nazwa przedmiotu 
 

forma zajęć 
(wykład/ćwiczeni

a) 

ocena ECTS uwagi  

 

 

    

 

 

    

     



 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYTYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

 nazwa i adres podmiotu okres trwania uzysk

ana 

ocena 

ECTS uwagi 

 

 

    

 

 

    

     



 

*Zaznaczyć właściwe   

 

ZOBOWIĄZANIE  

 Ja, niżej podpisana/y zobowiązuję się niezwłocznie złożyć dokumenty poświadczające 

dotychczasowy przebieg studiów w uczelni na terytorium Ukrainy oraz fakt zaliczenia przeze mnie 

praktyk zawodowych, gdy tylko okaże się to możliwe z uwagi na sytuację polityczną w Ukrainie.   

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w 

Warszawie może wystąpić do uczelni na terytorium Ukrainy, w której odbywałam/em dotychczas 

kształcenie oraz do podmiotów, w których odbywałam/em praktyki zawodowe o potwierdzenie 

złożonych przeze mnie oświadczeń i przesłanie stosownych 

zaświadczeń/oświadczeń/wyciągów/wypisów/odpisów  dokumentujących przebieg studiów oraz 

fakt zaliczenia przeze mnie praktyk zawodowych.   

 

 

 

podpis 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Ja, niżej podpisana/y udzielam Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie  

niewygasającego oraz nieodwołalnego pełnomocnictwa i upoważniam ww. uczelnię do wystąpienia 

do uczelni na terytorium Ukrainy, w której odbywałam/em dotychczas kształcenie oraz do 

podmiotów, w których odbywałam/em praktyki zawodowe o potwierdzenie złożonych przeze 

mnie oświadczeń i przesłanie stosownych zaświadczeń/oświadczeń/wyciągów/wypisów/odpisów  

dokumentujących przebieg studiów oraz fakt zaliczenia przeze mnie praktyk zawodowych. 

 

 

 

podpis 

 

 

 

 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób rekrutujących się na studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej 

w Warszawie 
 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 

„Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:  

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Akademia Ekonomiczno-

Humanistyczna w Warszawie ("AEH") w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59, adres poczty 

e-mail: zgloszenia@vizja.pl  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

1) w celach niezbędnych do procesu rekrutacji na studia,  

2) w celach informacyjnych związanych z realizacją przez AEH zadań naukowych, 

edukacyjnych i dydaktycznych, 

w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 

Następnie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia oraz 

prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, zaś w szczególności: 

1) w celu niezbędnym do spełnienia obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i 

statystycznych wynikających, m.in. z przepisów Ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o 

szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia, 

2) w celu realizacji zawartych z AEH umów o warunkach odpłatności za studia, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, a 

ponadto do realizacji wyżej wskazanych celów. 

Jakie są kategorie odbiorców? 



Przewidywane kategorie odbiorców danych to upoważnieni przez Administratora danych 

członkowie komisji rekrutacyjnej oraz pracownicy właściwych działów uczelni oraz inne podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

 

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia? 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych 

oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do 

Administratora danych.  

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu 

nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy 

Rozporządzenia.  

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane? 

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu realizacji wyżej wskazanych celów, a po 

tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń. 

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ? 

Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, 

przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny 

informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.  

 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej: 

 

podpis 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię 

Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celach niezbędnych do procesu rekrutacji na studia 

oraz  w celach informacyjnych związanych z realizacją przez ww. uczelnię zadań naukowych, 

edukacyjnych i dydaktycznych. 

 



 

 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zasad dotyczących rekrutacji  studentów będących 

obywatelami Polski lub Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli 

studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy 

 

 

Warszawa, dnia__________________ roku 

 

 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

Imię i nazwisko kandydata ……………………………………………………………………………………… 

Skład komisji:  

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………….. 

L.p.  Przedmiot Efekty uczenia się zakładane 

dla danego przedmiotu 

Weryfikacja osiągnięcia przez 

kandydata/kandydatkę 

efektów na ocenę (2.0, 3.0, 3.5, 

4.0, 4.5, 5.0, 6.0) 

Podpis 

przewodniczącego 

komisji 

1.   

 

 

   

2.   

 

 

   

3.   

 

 

   

4.   

 

 

   

5.   

 

 

   

6.   

 

 

   

7.   

 

 

   

8.   

 

 

   



 

ZALECENIA I UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

9.   

 

 

   

10.   

 

 

   


