
Uchwała Nr 187/15 

Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 29 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne  

oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat uczestników studiów stacjonarnych III stopnia 
w Politechnice Świętokrzyskiej 

 
Na podstawie  art. 99 i art. 160a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 

572 t. j. z późn. zm.) uchwala się zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach 
III stopnia oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub części - z tych opłat uczestników studiów 
doktoranckich  w Politechnice Świętokrzyskiej: 

 
 

§ 1 
Przepisy ogólne 

 
1. Politechnika Świętokrzyska pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne  

związane z powtarzaniem przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce. 
2. Rektor, na wniosek Dziekanów, zaopiniowany przez Kwestora, podejmuje decyzję  

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na kolejny rok akademicki  
w terminie do 31 maja poprzedniego roku akademickiego. 

3. Informację o wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 Uczelnia zamieszcza na swojej stronie 
internetowej. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w celu 
uruchomienia i prowadzenia studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach doktoranckich z 
uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności 
rozwoju kadry naukowej i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. 

5. Od opłat za usługi edukacyjne, które nie zostały wniesione w terminach będą naliczane odsetki 
ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do okazania w dziekanacie dowodu 
wniesienia opłaty. 

7. Niedokonanie wpłaty lub wniesienie opłat po terminie może być podstawą do skreślenia z listy 
uczestników studiów doktoranckich. 

8. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 
doktorant ma prawo do zwrotu części wniesionej opłaty, proporcjonalnie do liczby 
niewykorzystanych godzin. 

9. Uczestnik studiów doktoranckich zawiera z uczelnią umowę o warunkach odpłatności za usługi 
edukacyjne, o których mowa w ust. 1 w formie pisemnej. Umowę zawiera się nie wcześniej niż 
po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia III stopnia i nie później niż w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia zajęć. 

10. Wzór umowy określa Senat Politechniki Świętokrzyskiej. 
 

§ 2 
Zasady pobierania opłat za kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich 

 
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich powtarzający przedmiot z powodu 

niezadawalających wyników w nauce, wnosi opłatę równą iloczynowi liczby powtarzanych 
godzin w semestrze i stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych określonej w Zarządzeniu 



Rektora w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach III stopnia w 
danym roku akademickim. 

2. Decyzję o obowiązku wniesienia opłaty za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach III 
stopnia wydaje Dziekan.  

 
§ 3 

Zasady zwalniania - w całości lub części - z opłat za świadczone usługi edukacyjne 
 

1. Zwolnieni w całości lub częściowo z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być: 
1) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich – absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej 

wybrani wg zasad „Konkursu Staszicowskiego” na najlepszego studenta Politechniki 
Świętokrzyskiej,  

2) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy w poprzednim roku studiów spełnili 
kryteria do otrzymywania stypendium dla najlepszych doktorantów lub zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji na finansowanie zadań projakościowych, 

3) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy w toku studiów III stopnia 
uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych,  

4) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich – absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej, 
którzy posiadają wybitne osiągnięcia sportowe, które rozsławiają Politechnikę 
Świętokrzyską. 

2. Zwolnieni w całości lub częściowo z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 w danym semestrze 
mogą być doktoranci znajdujący się w trudnej, udokumentowanej sytuacji materialnej,  
w szczególności wynikającej z przyczyn losowych. 

3. Decyzję o zwolnieniu w całości lub częściowo z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, 
obowiązujących w danym roku akademickim, podejmuje Rektor, na pisemny wniosek uczestnika 
studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii Kierownika Studiów Doktoranckich i Dziekana 
oraz po zapoznaniu się z sytuacją materialną wydziału. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lub w razie pojawienia się nowych okoliczności, 
uczestnik studiów doktoranckich ma prawo w ciągu 14 dni, od otrzymania decyzji, o której mowa 
w ust.3, złożyć podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku. 

 
§ 4 

Przepisy końcowe 
 

1. Uczelnia może dochodzić uregulowania należności za świadczone usługi w trybie określonym 
przepisami prawa. 

2. Uchwała nie dotyczy cudzoziemców - uczestników studiów III stopnia, odbywających studia na 
zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 

§ 5 
 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.  
 

               R e k t o r 

 

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


