Załącznik
do uchwały Senatu nr 35/428
z dnia 22 maja 2019 r.

Zasady pobierania opłat
za kształcenie cudzoziemców w języku polskim lub języku obcym
podejmujących kształcenie na zasadach odpłatności
§1
1. Studenci cudzoziemcy, zwani dalej cudzoziemcami, podejmujący kształcenie na I roku studiów na
zasadach odpłatności lub podejmujący studia prowadzone w języku obcym, zobowiązani są
dokonywać opłat za usługi edukacyjne:
1) na rachunek bankowy Uniwersytetu w PLN
2) semestralnie,
3) w terminach:
a) za semestr zimowy:
– do 01 października
b) za semestr letni:
– do 01 marca
przy czym za I semestr studiów:
- w przypadku rekrutacji na semestr zimowy
– do 20 października
- w przypadku rekrutacji na semestr letni
– do 12 kwietnia.
2. Słuchacze studiów podyplomowych cudzoziemcy oraz uczestnicy innych form kształcenia
cudzoziemcy, zwani dalej cudzoziemcami, podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności
zobowiązani są dokonywać opłat za usługi edukacyjne:
1) na rachunek bankowy Uniwersytetu w PLN
2) w terminach określonych dla danych studiów podyplomowych oraz danej formy kształcenia.
3. Od opłat wniesionych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 Uniwersytet pobiera
odsetki ustawowe za opóźnienie.
§2
1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca, rektor może przedłużyć termin
wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach, odrębnie za każdy semestr
nauki.
2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego
nauki na drugim kierunku/dyscyplinie naukowej lub kształcenia w innej formie na warunkach
odpłatności lub cudzoziemca, który spełnia warunki określone w art. 5 ust 1 i 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 609 t. j.) na wniosek cudzoziemca, rektor
opłatę, o której mowa w §1 może: rozłożyć na raty, obniżyć lub zwolnić z niej całkowicie.
3. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 cudzoziemiec składa w Dziale Współpracy
Międzynarodowej.
§3
1. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał
urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych, potwierdzonych zaświadczeniem
lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
2. Cudzoziemiec może ubiegać się o zwolnienie z opłaty lub jej obniżenie podczas odbywania nauki
w Uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+, indywidualnie za każdy semestr nauki.
3. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.
§4
Cudzoziemiec zobowiązuje się do zapoznania się z treścią i bezwzględnego przestrzegania niniejszego
dokumentu w formie osobnego oświadczenia.

