KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 5 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie działań prawnych i faktycznych podejmowanych przez
Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
celem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w zakresie działalności dydaktycznej
W związku z podjęciem przez Senat Akademii w dniu 9 marca 2022 r. uchwały wyrażającej solidarność
społeczności Akademii z narodem ukraińskim, a także w związku z wejściem w życie 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), niniejszym informuję o działaniach prawnych i faktycznych
podejmowanych przez Uczelnię i jej pracowników w zakresie działalności dydaktycznej celem pomocy
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Polski po dniu 24 lutego 2022 r.:
1. w zakresie działań doraźnych:
a. Akademia umożliwi chętnym studentom – obywatelom Ukrainy możliwość nieodpłatnego
korzystania z sali ćwiczeniowych oraz instrumentów w budynku Olimpia – po uprzednim:
uzyskaniu zgody prorektora dr. hab. Szymona Musioła oraz ustaleniu terminów z Panią
Marzeną Sworek pod numerem telefonu 696438660 lub mailowo na adres
msworek@amuz.edu.pl
b. Akademia będzie koordynowała świadczenie przez chętnych pedagogów Uczelni nieodpłatnych
konsultacji na rzecz chętnych studentów po uprzednim uzyskaniu zgody prorektora dr. hab.
Szymona Musioła;
2. w zakresie działań długofalowych:
a. Akademia przygotuje zmiany w Regulaminie Rekrutacji na studia na rok akademicki
2022/2023, uwzględniające ustawową możliwość ubiegania się o przyjęcie na nieodpłatne
studia w języku polskim obywateli Ukrainy z modyfikacjami wynikającymi w szczególności
z niemożności przedstawienia określonych dokumentów oraz wykazaniem podstaw do
nieodpłatnego kształcenia,
b. Akademia przygotuje zmiany w Regulaminie Potwierdzania Efektów uczenia się w celu
realizacji ustawowej możliwości ubiegania się o przyjęcia na nieodpłatne studia w języku
polskim na rok akademicki 2022/2023 obywateli Ukrainy będących studentami uczelni
ukraińskich z możliwością zaliczenia dotychczasowego przebiegu studiów z uwzględnieniem
ewentualnych różnic programowych.
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