
Zarządzenie Nr 53/17 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia  

w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności 

 

 Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501 j.t) w związku  

z § 5 uchwały Senatu nr 280/16 z dn. 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat od 

cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności 

zarządza się co następuje: 

 

 § 1. Ustala się poniższe stawki, obowiązujące cudzoziemców odbywających studia I i II stopnia 

w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadzie odpłatności, od roku akademickiego 2017/18: 

 

1) Opłata aplikacyjna: 

a) na kierunek architektura: 150 zł 

b) na pozostałe kierunki: 85 zł 

2) Opłata aplikacyjna za studia w 

języku obcym  

(z wyłączeniem architektury): 

20 EUR 

3) Opłata semestralna za studia stacjonarne I i II stopnia: 

a) w języku polskim: 600 EUR 

b) w języku obcym: 1400 EUR 

4) Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia: 

a) w języku polskim: Zgodnie z aktualnym zarządzeniem  

w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach 

niestacjonarnych 

b) w języku obcym: 1000 EUR 

5) Opłata za zajęcia dydaktyczne 

w ramach powtarzania 

określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w 

nauce na studiach, 

 

Opłata za moduł – stawka za 1 pkt ECTS x liczba punktów 

ECTS przypisana modułowi. 

                              Opłata semestralna          x            Liczba semestrów  

Stawka za 1 pkt ECTS =   ---------------------------------------------- 
                                                                                     Suma pkt ECTS w cyklu studiów 

 



6) za zajęcia dydaktyczne w 

ramach zajęć nieobjętych planem 

studiów, z wyłączeniem zajęć 

uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia 

studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku na studiach. 

 

Opłata za moduł – stawka za 1 pkt ECTS x liczba punktów 

ECTS przypisana modułowi. 

                                                         Opłata semestralna  

Stawka za 1 pkt ECTS =   ---------------------------------------------- 
                                                                                     Suma pkt ECTS w semestrze 

 

 § 2. 1. Wysokość opłat w danym semestrze z tytułu powtarzania zajęć z jednego semestru  

z powodu niezadowalających wyników w nauce nie może być wyższa od opłaty semestralnej na 

danym roku studiów. Powyższe nie dotyczy sumy opłat za zajęcia powtarzane z więcej niż jednego 

semestru. 

 2. W przypadku powtarzania semestru student wnosi opłatę tylko za powtarzane zajęcia. 

 

 § 3. Studenci cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadzie odpłatności wnoszą opłaty za 

wydanie dokumentacji przebiegu studiów, zgodnie z obowiązującymi stawkami, wynikającymi z 

aktualnego zarządzenia. 

 

 § 4. Wymienione w niniejszym zarządzeniu opłaty wnoszone są nie później niż do dnia 

rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. 

 

 § 5. Studenci cudzoziemcy przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2017/2018 wnoszą 

opłaty na dotychczasowych zasadach, do końca okresu nauki przewidzianego dla danej formy 

kształcenia. 

 

 § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 44/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia  

29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia 

w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności. 

 

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R e k t o r 

 

 

prof. Wiesław Trąmpczyński 


