Zarządzenie Nr 42/2020
Rektora państwowej wyższej szkoĘ zawodowej w koszalinie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sPrawie okreŚlenia zasad
Pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjn e oraz

trybu warunków zwalniania z Ęchopłat
DziŃĄąc na Podstawie art, 79 ust. 3 ustawy z dnia20 lipca2018 _ prawo
r.
o szkolnictwie
wyższym i nauce Dz.IJ.2O20. 85 j.t. zpożn. zm.
zarządza się, co następuje:

§1
OkreŚla się zasadY Pobierania opłat zaświadczone
usługi edukacyjne oraztrybuwarunków
zwalniania ztych opłat w brzmieniu załącznikado niniejsz
ego zarządzenla.

§,
JWl'konanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania
i

Prorektorow,i ds. Wspołplacy i Rozwoju oraz Kwestorowi.

Studentów.

§3

T'raci moc Zavądzenie

w Koszalillie z

Nr

2912019 Rektora Państwowej Wyzsze.i Szkoły Zawodorvej
dnia 17 wrzeŚllia 2019 roku w spralvie określeniazasad pobierania
opłat

za świadczone trsługi edukacyjne oraz trvbu warunków
zr,valniania z tych opłat

§4
zarządzenie wclrcldzi

w zlrcie z

od roku altaciemickiego 2020/2021

clnien-r

23 czerrvca 202() roku

R
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.

Pańgtwowej
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Załqcznik dtl Zarzqdzenia nr 12t'202a
Re kt o r a P ali s tly owej lfy ż s ze1
SzkoĘ, /ąlyg]or,)ej v Kosz7linie

z dn. 23 czerlyca 2020 r-

ZasadY Pobierania opłat za usługi edukacyjn e orazwarunki i tryb zrvalniania
studentów państwowej wyższej szkoĘ zawodowej w koszalinie

z oplat

§1

1. Państwowa WYższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie pobiera opłaty za
edukacyjne związane z:
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych,

usługi

2) Powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z

2.

powodu
niezadowalaj ących wyników w naucę,
3) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów,
4) kształcęniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
Państwowa WYższa Szkoła Zawodowaw Koszalinie pobiera również opłaty za:
1) przeprowadzenie rekrutacji,
2) przeprowadzęnie potwierdzania efęktów uczenia się,
3) wYdanie indeksu i legitymacji studenckiej orazduplikatów tych dokumentów,

4)

3,

wYdanie odPisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do
dYPlomu, innYch niZ wydarte na podstawię art.77 ust. 2 ustawy z dnia 20 1ipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2018 r. poz. 1668),
5) wYdanie duPlikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu,
6) korzystanie z Domu Studenta.
Państwowa WYższa Szkoła Zawod,owaw Koszalinie może rcvlnieżpobierać opłaty
za
kształcenie na studiach w języku obcym.

§2

1.

2.

WYsokoŚĆ oPłat, o których mowa w § 1 nie moze przekroczyć kosztów utworzenia
i Prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażanta strategii Uczelni.
WYsokoŚĆ oPłat dla osób przyjętych na studia w danym roku akademickim nie moze

ulec zwiększeniu ani nie mogą dla nich zostac wprowadzone nowe opłaty. Nie
dotYczY to oPłat za prowadzenle zajęó nieobjętych programem studiów oraz opłat za

korzystanie z Domu Studenta.

§3

1.

2,

Opłatę. o której mowa w § 1, ust. 1 pkt. 2 pobiera się z tltułu:
l) Powtarzania zajęc z przedmiotu, którego student nie zaliczył uzyskując tym
samym niezadowaiąlący wl,nik w nauce.
2) powtarzania za.jęć po prz,vwroceniu praw studenckich (wznow,ienie).

Ust.

i

Pkt. 2 PowYzej dotyczv rórł,nież osób wznawiających sttlclia w celu realizacji
seminarium dl,plornowego.

3,

OPłatę za Powtarzatie przedmiotów oblicza się na podstawie
sumaryczn ej liczby
puŃtów ECTS przypisanych powtarzanym zajęciom.Wysokośó
opłatyustala Rektor.
4, Rektor moŻe rozłoŻyc opłatę za powtarzanie przedmiotów na ruty 1ub przedłużyc
termin wniesienia opłat.
5, Rektor moŻe zwolniĆ studenta z powtarzania częścizĄęc w ramach
powtarzanego
Przedmiotu (wYkład, Ówiczenia, zĄęciaptaktyczne), jeżeliw Wirtualn5,łn Dziekanacie
będzie sję znajdowało potwierdzenie opanowania materiału
z danejfo*y zajęć.
6. Wysokości opŁat za zajęcianieobjęte planem studiów ustala Rektor,
7, WYsokoŚci oPłat związane Z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych
prowadzon y ch w j ęzyku po l ski m ustala Rektor
zar ządzeniem.
8, OPłata za PtzęPtowadzęnie egzaminu z języka polskiego dla cudzoztemców
wynosi

9,

80 zł.

Co do zasadY oPłatY czesnego za studia od cudzoziemców pobierane
są semestralnie,
ptzy czym szczegółowy harmonogram ich wnoszenia
ustala Rektor.

§4

1,

2,

3,
4
5

WYsokoŚci oPłat zwlązane zkształceniem na studiach niestacjonarnych
ustala Rektor.
OPłatY za Powtarzanie Przedmiotów na studiach niestacjorrarnych
są równe stawkom
okreŚlonYm W § 3 ust. 3 z zastrzężęniem, że łączna
wysokość nie moze byc wyższa

niż opłata seme stralna.
W PrzYPadkr-r roŻnic progranlow.v-clr na strrdiaclr niestac.jonarnyclr powstałych
w wYniku Przeniesienia z inne.i uczelni starvki są rowne
starł,konr okreśionym w 3

§
ust.3.
W PrzYPadku Pisemnej rezygnacji ze studiów studenta
obowiązuje w niesienie opłaty
za semestr, na którym nastąpiła rezygnacla.
W PrzYPadklr Pisemnej rezYgnacji ze studiów po rozpoczęciu
nauczania lub skreślenia
z list1" studentow i niewrriesienia wymaganyclr opłat, Uczelnia rncze dochodzić
zaległl,ch opłat.

§5
W uzasadnionYch wypadkach Rektor moze zrł,olnić studenta
z obow.iązku uiszczenia

2

opłat za r-rsługi edukacyjne w.całościlub w części,
Rektor lnoze Zw-olniĆ stuclenta z obowiązku uriszc zenia
opłat za usługi edukacyjne

w' częŚci nie Przekraczającej 10% opłat w przypadku uzyskania
średrriej ocen

a

J

zapoprzedr'i rok studiów równej lub wyzszej 4.8.
studenci składają wtrioski, o których mowa w ust. 1 i 2
w następujących terminach:
1) do 15 Pazdziernika, gd}'wniosek dotyczy semestru zimowego
lub całego roku
akadenlickiego,
2) do 1_5 lutego. gdy wniosek dotyczy semestru letniego.

§6

1,
2,
3

WYsokoŚĆ oPłatY Z,a przeprowadzenie rekrutacji określona jest
w obowiązującynr
tozPorządzenir,r Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w
sprawie studiów.
KarrdYdaci WnoSZą opłatę rekrutacyjną zakażdy kierunek studiów,
o przyjęcie na
który się ubiegają.

opłata rekrutacyjna podlega zlr,rotowi w,vłącznie w wl,padku, gdy dany
kierunek

str,rdiów nie został uruchomiony.
4

Zwrot oPłatl'rekrutacr.'jnej następLrje na podstaw,ie podania złożonego
do Refbratu
ds. Nauczania wraz z podaniem numerll raclrunku bankowego, na
który nla być

ona zw,rócona.

§7

1,

2,

WYsokoŚĆ oPłatY za potwierdzenie efektów ttczenia się zdobytych
poza systemem
studiów zależy od liczby punktów ECTS przypisanl,ch do danego programu
stucliów
lla określonymkierunku, poziomie i profilu.
WYsokoŚĆ oPłaI za przeprowadzenia potwierclzenia efcktów
uczenia się nie moze
przekroczyć jego kosztów o więcej niz2Ooń.

3, Za i ECI'S

Progranlll stLrcliów odpowiaclającemll rł,nioskowanym elektom uczenia się
nalezy wnieścopłatę w wysokości150 zł.

§8
1, W' sPrar,r'acl] dotvczących pobierania opłat za usługi edukacl,jne
nieuregulowanyclr
ustar,vą Prawcl o szkolnictwie rvy,zszym i nauce" irull,rni
oborł,iązującl,rni przepisami

Prawa, Statutem Państwowe.i Wyższej Szkoły, Zawodowej w Koszalin ie. zarządzeniem
Rektora lub umową, decyzje podejmuje Rektor,
2, Studenci. którzy rozpoczęIi studia przed wejściem rł, zycie niniejszego zarządzenia
wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych.
3, Umolvl'ze studentami zawarte przed rokienr akademickim 201 9lż020
zachowują moc,
Do umów tycl' stosuje się przepis1, art. 160a ustawv z dnia ż7 lipca 2005
r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. L]. z2017 t,. poz.2183 z poźn. zm.)
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