
Zasady rekrutacji i studiowania dla studentów  

z „Programu dla Ukrainy” realizowanego na Wydziale Filologicznym UG 

 

1. Dnia 3 kwietnia 2014 r. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego podjęła 

uchwałę o umożliwieniu obywatelom Ukrainy podjęcia bezpłatnych studiów na poziomie 

licencjackim i magisterskim w ramach kierunków i specjalności realizowanych na Wydziale za 

wyjątkiem specjalności translatorycznych.  

2. O kontynuowaniu „Programu dla Ukrainy” i liczbie przyjętych kandydatów w kolejnym roku 

akademickim decyduje Rada Wydziału Filologicznego.  

3. Oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy, odpowiednio, ukończyli szkołę średnią, 

uzyskali tytuł licencjata bądź jego odpowiednik. 

4. Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka polskiego.  

5. „Program dla Ukrainy” zapewnia osobom przyjętym zwolnienie z opłaty za studia, pobieranej 

od osób niebędących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie daje natomiast 

prawa do ubiegania się o stypendium lub zwolnienia z opłat za miejsce w domu studenckim 

UG. Nie dotyczy opłat edukacyjnych typu: powtarzanie przedmiotów i dług punktowy.  

6. Warunkiem udziału w procedurze kwalifikacyjnej jest rejestracja w specjalnej aplikacji  

w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym i złożenie w formie elektronicznej wszystkich 

dokumentów wymaganych przez Uniwersytet Gdański dla kandydatów na studia niebędących 

obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej.  

7. Dziekan Wydziału Filologicznego ustala termin składania dokumentów przez kandydatów, 

wyznacza komisję do rozpatrzenia wniosków kandydatów i ustala termin posiedzenia komisji. 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków kandydatów powinny być zbieżne z terminami 

rekrutacji w UG  

8. Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Filologicznego na swoim posiedzeniu 

rozpatruje wszystkie wnioski i przygotowuje listę kandydatów, których przyjęcie na studia 

rekomenduje właściwemu prorektorowi.  

9. International Office Uniwersytetu Gdańskiego weryfikuje przewidziane procedurami 

dokumenty, a właściwy Prorektor decyduje o przyjęciu rekomendowanych kandydatów.  

10. Studentów przyjętych na Wydział Filologiczny UG w ramach „Programu dla Ukrainy” 

obowiązuje Regulamin Studiów UG i wszystkie akty prawne regulujące tok studiów w UG, z 

wyłączeniem prawa do starania się o stypendium lub zwolnienia z opłat za miejsce w domu 

studenckim. 

 


