Zarządzenie Nr 22/16
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wielona w Legnicy
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Na podstawie art. 43 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz.
1004, poz. 1146 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz.860, poz. 1187, poz. 1240 i poz. 1923, z 2016 r. poz. 64, poz.
907 i poz. 908) w związku z § 17-19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października
2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406, z 2009 r. Nr 176, poz. 1365, z 2015 r.
poz. 1112) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.

Opłaty semestralne za udział w zajęciach dydaktycznych, dla osób niebędących obywatelami polskimi, przyjętych
na studia na podstawie decyzji Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
wynoszą z zastrzeżeniem ust. 5:

Lp.
Kierunek studiów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Inżynieria testowa
Informatyka
Filologia
- filologia angielska
- filologia germańska
Fizjoterapia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie
Ekonomia
Finanse, rachunkowość i podatki

Studia pierwszego stopnia
opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na
studiach
stacjonarnych
niestacjonarnych
1 700 zł
5 600 zł
1
800 zł
5 300 zł
6 800 zł
2 900 zł
7 700 zł
2 800 zł
5 300 zł
2 200 zł
7 800 zł
7 800 zł
5 200 zł
5 200 zł
13 600 zł
8 300 zł
5 500 zł
3 900 zł
4 300 zł
3 500 zł

2 200 zł
2 200 zł
x
2 200 zł
x
x
2 100 zł
1 900 zł
2 000 zł
2 200 zł

Studia drugiego stopnia
opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na
Lp.
studiach
Kierunek
stacjonarnych
niestacjonarnych
1 Pedagogika
5 500 zł
2 000 zł
2 Zarządzanie i inżynieria produkcji
7 000 zł
2 200 zł
3 Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
4 300 zł
2 100 zł
4 Bezpieczeństwo wewnętrzne*
4 500 zł
2 200 zł
*studia, będą prowadzone po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
2.

3.
4.

Opłaty, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec wnosi na rachunek bankowy Uczelni, w terminie:
a) do dnia 27 września każdego roku za semestr zimowy,
b) do dnia 31 stycznia każdego roku za semestr letni.
O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek Uczelni.
Na wniosek cudzoziemca Rektor, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub
wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.

5.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego studiów na drugim
kierunku studiów Rektor, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć opłatę, o której mowa w ust.1 lub zwolnić z niej
całkowicie.
6. Od opłat wniesionych po terminie pobiera się ustawowe odsetki za opóźnienie. W przypadku zalegania
z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące, następuje skreślenie z listy studentów.
7. Opłaty za zajęcia dydaktyczne nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, w przypadku,
gdy cudzoziemiec otrzymał urlop albo zrezygnował ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. W pozostałych
przypadkach opłata nie podlega zwrotowi.
9. Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w przypadkach określonych w ust. 8 oblicza się dla
cudzoziemców studiujących na studiach niestacjonarnych zgodnie z zasadą: kwotę opłaty na danym
kierunku/specjalności i semestrze dzieli się przez liczbę zjazdów zaplanowanych w danym semestrze i mnoży
przez liczbę zjazdów, które się już odbyły. W przypadku cudzoziemców studiujących na studiach stacjonarnych,
kwotę opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne danego semestru dzieli się przez liczbę tygodni zajęć
obejmujących semestr (15 tygodni) i mnoży przez liczbę tygodni zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu
pierwszym.
10. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed pierwszym dniem zajęć dydaktycznych danego
semestru, oraz dokonania opłaty za semestr w całości lub części, cudzoziemiec otrzymuje zwrot uiszczonej
wpłaty.
11. Cudzoziemcy w pierwszym roku nauki wnoszą opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższoną o równowartość
400,00 zł.
12. Cudzoziemcy studiujący na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy powtarzają moduły/przedmioty
oprócz opłat o których mowa w ust. 1, wnoszą opłatę za powtórzenie poszczególnych modułów/przedmiotów,
z których poprzednio uzyskali oceny niedostateczne w wysokości 180,00 zł za każdy moduł/przedmiot.
§ 2.
1.

2.

Cudzoziemcy, którzy zostali przyjęci na studia przed dniem 22 sierpnia 2015 r. wnoszą opłaty na zasadach
ustalonych na podstawie zarządzenia nr 26/08 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla osób niebędących
obywatelami polskimi studiującymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Traci moc zarządzenie nr 28/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
3 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla osób niebędących obywatelami polskimi
studiującymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

