PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
W OŚWIĘCIMIU
Zarządzenie nr 35/2018
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu
z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów
cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 i 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164 poz.1365 ze zm.) oraz 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. 2016, poz. 1501), zarządzam, co następuje:
§1
1. Cudzoziemca, podejmującego studia na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia
w roku akademickim 2018/2019, obowiązują zasady oraz opłaty takie, jak obywateli
polskich, w przypadku kiedy:
1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej lub jest członkiem jego rodziny, posiadający prawo stałego
pobytu; lub
2) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub jest członkiem jego rodziny, posiadający środki finansowe
niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oświadczający,
iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące
obywatela polskiego; lub
3) posiada ważną Kartę Polaka, oświadczający, iż nie ubiega się o podjęcie
studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego; lub
4) posiada zezwolenie na pobyt stały; lub
5) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; lub

6) korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub
7) jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub jest
członkiem jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; lub
8) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono mu zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; lub
9) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono mu zezwolenia na pobyt
czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1
lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); lub
10) na terytorium
uzupełniającej.
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§2
1. Cudzoziemcy niespełniający żadnego ze wskazanych w § 1 warunków mogą ubiegać
się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego tj.:
1) jako stypendyści strony polskiej na podstawie umów międzynarodowych
i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów
międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach,
3) na zasadach odpłatności na podstawie decyzji Rektora,
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę na
podstawie umów międzynarodowych
5) jako stypendyści uczelni.
2. Wysokość opłat obowiązujących dla studentów-cudzoziemców, wskazanych w ust.1
pkt 3, podejmujących studia na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku
akademickim 2018/2019, na każdym kierunku studiów na zasadach odpłatności,
wynosi odpowiednio:
- na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

1.700 zł

- na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

2.300 zł

- na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

2.000 zł

- na studiach inżynierskich

2.200 zł

- na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

2.500 zł

- na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

1.800 zł

- na pozostałych kierunkach, studia magisterskie

2.100 zł

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, zostały określone na każdy semestr dla studentów
rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019.
§3
1. Opłat, o których mowa w § 2, studenci-cudzoziemcy obowiązani są dokonywać na
rachunek bankowy Uczelni, w terminach określonych w umowie o warunkach
odpłatności za studia.
2. Od opłat wniesionych po upływie terminów wynikających z umowy o warunkach
odpłatności za studia Uczelnia pobierać będzie odsetki ustawowe.
§4
1. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub
wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach, odrębnie za każdy semestr nauki.
2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia
przez niego nauki na drugim kierunku lub kształcenia w innej formie na warunkach
odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa
w § 2, lub zwolnić z niej całkowicie.
3. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 2, rozpatruje Rektor.
§5
1. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli studentcudzoziemiec korzystał z urlopu lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych
potwierdzonych
zaświadczeniem
lekarskim
albo
z
innych
ważnych,
udokumentowanych przyczyn losowych.
2. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 1.
§6
Studentów-cudzoziemców zobowiązuję do zapoznania się z treścią i przestrzegania
niniejszego zarządzenia.
§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 01.10.2018 r.
2. Z dniem 1.10.2018 r. traci moc Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 8 maja 2017 w sprawie
opłat za kształcenie studentów-cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w roku
akademickim 2017/2018.

Rektor

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

