
Zarządzenie Nr 39/16

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne 

na stacjonarnych studiach III stopnia od roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art.  99 ust.1,  pkt.  2 i  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  powtarzane  zajęcia  dydaktyczne  na

stacjonarnych studiach III stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce.

§ 2. Opłata za powtarzany przedmiot na stacjonarnych studiach III stopnia wynosi:

1. na  Wydziale Budownictwa i Architektury                         –  17.00 zł.  za 1 godz.  

niezależnie od powtarzanego przedmiotu,

2. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki            –  20.00 zł. za 1 godz.

niezależnie od powtarzanego przedmiotu,

3. na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn                        –  19.00 zł. za 1 godz.

niezależnie od powtarzanego przedmiotu.

4. na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki     –  18.00 zł. za 1 godz. 

niezależnie od powtarzanego przedmiotu.

§ 3.1. Uczestnik stacjonarnych studiów III stopnia, powtarzający przedmiot z powodu

niezadowalających wyników w nauce, wnosi opłatę równą iloczynowi liczby powtarzanych

godzin w semestrze i stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych.

2.  Opłata  za  powtarzany  przedmiot  wnoszona  jest  przed  rozpoczęciem  zajęć

z powtarzanego przedmiotu.

§  4.1. Wysokość  opłat  wymienionych  w  niniejszym  zarządzeniu  obowiązuje

uczestnika  stacjonarnych  studiów  III  stopnia  przez  okres  obowiązywania  umowy  

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, jaką zawarł z uczelnią. 

2.  Umowa  zawierana  jest  na  okres  trwania  studiów  stacjonarnych  III  stopnia  określony

programem kształcenia.

§ 5. Od opłat za zajęcia wymienione w § 1, które nie zostały wniesione w terminie

będą naliczane odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



§ 6. 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 187/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

§ 7. Zarządzenie zamieszcza się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia

1 października 2016 r.

R e k t o r

                                                                          Pro

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


