
 
 

 

 

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki 
z dnia 28 lutego 2022 r.  

 

 

w sprawie wsparcia studentów z Ukrainy studiujących w Wyższej Szkole Gospodarki 

 

 Wprowadza się działania wspierające studentów z Ukrainy studiujących w Wyższej Szkole 

Gospodarki z powodu trudnej sytuacji związanej z działaniami zbrojnymi na Ukrainie. 

1. Uczelnia wspiera w różnych formach studentów z Ukrainy studiujących w WSG w Bydgoszczy oraz 

Filiach Zamiejscowych, w tym w Kolegium Nauk Stosowanych przy Instytucie Europejskim 

w Browarach. 

2. Wprowadza się bezpłatne przedłużenie sesji zaliczeniowej semestru zimowego do 30 czerwca 

2022. 

3. Wprowadza się bezpłatną Indywidualną Organizację Studiów w semestrze letnim, tj. do 30 

września 2022. 

4. Znosi się opłatę za zaliczanie przedmiotów w ramach przedłużonego trybu zindywidualizowanych 

zaliczeń do 30 września 2022. 

5. Znosi się opłatę za przedłużenie planowego terminu ukończenia studiów do 30 czerwca 2022. 

6. Znosi się opłatę za wpis warunkowy na kolejny rok studiów. 

7. Gwarantuje się nie dokonywanie skreśleń z listy studentów za brak zaliczenia roku lub brak 

ukończenia studiów. 

8. Gwarantuje się możliwość indywidualnego rozłożenia opłat za studia na raty. 

9. Możliwe jest wsparcie finansowe studentów z zagranicy ze środków budżetowych państwa 

i funduszy własnych Uczelni w ramach funkcjonujących programów stypendialnych, tj. stypendia 

Rektora, socjalne i dla osób z niepełnosprawnościami, Uczelnia Kreatywna, Uczelnia Liderów oraz 

programów kandydackich. Uczelnia prowadzi korespondencję z Ministerstwem Edukacji i Nauki 

dotyczącą pozyskania dodatkowych środków oraz zniesienia obostrzeń w sprawie przyznawania 

świadczeń dla studentów cudzoziemców. 

10. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może zwrócić się o udzielenie 

pomocy materialnej w postaci zapomogi do Komisji Stypendialnej, która na podstawie złożonego 

wniosku ocenia, czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazł się student, uzasadnia udzielenie pomocy 

finansowej. 

11. Szczegółowych informacji dotyczących wsparcia opisanego w punktach  2-10 udziela Dział Spraw 

Studenckich. 

12. Sekcja Kształcenia Praktycznego udziela kompleksowych informacji dotyczących procedur 

związanych z zaliczeniem praktyk studenckich. 

13. W strukturze Uczelni funkcjonuje Biuro Karier, które bezpłatnie pomaga zdobyć wiedzę na temat 



 
 

sposobów poszukiwania pracy i uczy, jak być konkurencyjnym na rynku pracy. 

14. W ramach działań aktywizujących i wspierających studentów działa w Uczelni Zrzeszenie 

Studentów z Zagranicy AIS. 

15. W strukturach WSG działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Akademickie 

Centrum Medyczne, w ramach których świadczona jest pomoc psychologiczna. 

16. Do dyspozycji studentów z zagranicy jest Dom Studenta. Kolejność przyznawania pokoi odbywa 

się na podstawie kolejności zapisów. WSG dysponuje również sprawdzoną bazą ogłoszeń 

dotyczących zakwaterowania i  bezpłatnie udostępnia te informacje studentom. 

 

 

 

 

    

 


