Zarządzenie Nr 40/16
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Zarządzenie reguluje zasady odpłatności za poniższe usługi edukacyjne
świadczone na studiach niestacjonarnych:
1) opłata za zajęcia dydaktyczne ujęte w planach studiów,
2) powtarzane zajęcia dydaktyczne z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3) za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia
niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.
§ 2. Opłata za zajęcia dydaktyczne ujęte w planach studiów:
Wydział

Opłata za
semestr
studiów (zł)

Wydział Mechatroniki i
Budowy Maszyn

Wysokość raty (zł)

Stawka za godzinę
dydaktyczną w
ramach powtarzania
zajęć (zł)

I

II

III

1 950

700

650

600

10,00

Wydział Budownictwa i
Architektury

1 900

700

600

600

12,00

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

1 950

700

650

600

10,50

Wydział Zarządzania i
Modelowania Komputerowego

1 800

600

600

600

11,00

Wydział Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki

1 900

700

600

600

12,00

§ 3. 1. Studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczania opłat za zajęcia
dydaktyczne wg jednego z niżej wymienionych sposobów:
1) jednorazowo – za rok studiów – do 20 października danego roku akademickiego;
2) jednorazowo – za każdy semestr – w terminach płatności pierwszej raty za dany semestr
określony w pkt 3;
3) w ratach – za rok studiów - płatnych w następujących terminach:
a) do 20 października; 1 grudnia; 15 stycznia — w semestrze zimowym,
b) do 20 marca; 15 kwietnia; 1 czerwca — w semestrze letnim.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, raz w ciągu roku akademickiego,
może, na wniosek studenta, zaopiniowany przez dziekana, wyrazić zgodę na odroczenie
płatności danej raty do terminu płatności kolejnej raty.

3. W odroczonym terminie student zobowiązany jest uregulować odroczoną i bieżącą
płatność.
§ 4. 1. Student studiów niestacjonarnych, powtarzający zajęcia z powodu
niezadowalających wyników w nauce, wnosi opłatę równą iloczynowi liczby powtarzanych
godzin w semestrze i stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych.
2. W przypadku powtarzania semestru student wnosi opłatę tylko za powtarzane zajęcia.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa od opłaty semestralnej
na danym roku studiów.
4. Opłaty za zajęcia powtarzane wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć z powtarzanego
przedmiotu.
§ 5. Opłatę za korzystanie z zajęć nie objętych planem studiów, w tym zajęć
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na
określonym kierunku oblicza się jak w § 4 ust. 1.
§ 6. Wysokość opłat wymienionych w niniejszym zarządzeniu obowiązuje studenta
przez czas obowiązywania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne jaką zawarł
z uczelnią w roku akademickim 2016/2017. Umowa zawierana jest na okres trwania studiów
niestacjonarnych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia określony programem kształcenia.
§ 7. Studenci którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2016/2017
wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującymi ich umowami i regulaminem studiów.
§ 8. Od opłat za zajęcia wymienione w § 1, które nie zostały wniesione w terminach
będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9. Stosownie do okoliczności sprawy stosuje się przepisy zarządzenia Rektora
w sprawie monitorowania należności z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach
niestacjonarnych i za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce
(Zarządzenie Rektora nr 9/10 z dnia 22 lutego 2010 r.).
§ 10. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb
zwalniania – w całości lub części – z tych opłat określa Uchwała Senatu Politechniki
Świętokrzyskiej Nr 137/14 z dnia 24 września 2014 r.
§ 11. Zarządzenie zamieszczone jest na stronie internetowej Politechniki
Świętokrzyskiej.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c.

