ZARZĄD zENIE

|{R 30 /2019

Rektora Politechniki Opolskiej

z dnia2} maja}}Ig

r.

w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczoneprzezPolitechnikę opolską
na studiach rozpoczynających się w roku akademickim20l9l2020
Na podstawie art. '79

i

z dnta 20 \ipca 201 8 r. - Prawo o szkolnictwie
vłyŻszyminauce(Dz.U.z2018r'poz.1668,zpóźn.zm)ZarZądza się,conastępuje:
art. 80 ust. 2 ustawy

$ 1. 1. Wysokośćopłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego
drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, na poszózegolnych kierunkaóh
studiów rczpoczynających się w roku akademickim}}I9l2O2O okieślapoiiz'rutabela.

i

Lp.

Kierunek studiów

Administracia
Automatyka i robotyka
3.
Budown ctwo
4.
Ekonom a
5.
Elektrotechnika
6.
Energetyka i inzynieria środowiska
7.
Fizjoterapia
8"
Informatyka
9.
Inżynieria bezpieczeństwa
10. Inżynieria środowiska
t1 Logistyka
12. Mechanika i budowa maszvn
13. Mechatronika
14, Technologia żywnościi żywienie
człowieka
15. Turystyka i rekreacla
16. Wychowanie ftzyczne
1

Ż.

Opłata semestralna (zł)
studia pierwszego
studia drugiego
stopnia / jednolite
stopnia
studia
masisterskie*
1600
1900
1900
1600
1700
1600
1700
I 900
1900
I 800
2450*
2450
1 950
2100
1 950
2000
1 950
Ż300
I 800
2000
1 800
2100
800
I 800
1

800
I semestr - 1800;
II, III, IV semestr:
specjalność
nauczycielsko1

instruktorska- 1800
specjalność
nauczycielsko-

17. Zarządzanie
18. Zarządzanie i inzynieria produkci i

trenerska

1600
I 950

-ŻŻ50

1700

2400

2, opłaĘ semestralne za kształcenie na studiach niestacjonarnych mogą być wnoszone

w pełnej wysokości w terminie:

i)

2)

do I0 pażdziemika zasemestr zimowy;
do 22lutego za semestr letni,

lub w czterech równych ratach w terminach:
3) w semestrze zimorym: I rata do 10 puŹdziernika,II rata do 10 listopada, III rata do 10
grudnia, IV rata do 10 stycznia;
4) w semestrze letnim: Irata do 22lutego, IIrata do 10 maroa, III rata do 10 kwietnia,
IV rata do 10 maja.

$ 2. Wysokośćopłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku angielskim

rozpoczynĄących się w roku akademickim201912020 wnoszonychprzez obywateli polskich
wynosi 2554 zł za semestr i pobierana jest na następujących kierunkach studiów:
1

)

2)

pierwszego stopnia: Architektura, Budownictwo, Informatyk a, Inżynieria środowiska,
Mechanika i budowa maszyl'I, Technologia żywnoŚci i zywienie człowieka,
Zarządzante i inżynieria produkcj i ;
drugiego stopnia: Architektura' Budownictwo, Inżynieria środowiska, Logistyka,
Mechanika i budowa rnaszyn, Zarządzanie.

$ 3. 1. Wysokość opłaty za jedną godzinę obowiązkolvych zajęÓ dydaktycznych
wymagających powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy
wykładu) oraz zajęć, nieobjętych programem studiów, wynosi 10,00 zł na wszystkich
poziomach kształcenia i formach studiów.
2. opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników

w nauce' również te które były reallzowane w trybie awansu' oraz za zajęcia nieobjęte planem
studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiow
drugiego stopnia na określonymkierunku' jest wnoszona w postaci opłaty semestralnej, której
wysokośćjest obliczana wg wzoru:

Wo:
gdzie:

Lr'

sumaryczna

10

zł

ltczba godzin

Lł'

obowiązko!\ych

wymagaj ących powtar zania/ zaj ęć nieobj ętych planem studiów.

zajęć, dydaktycznych

3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane

z powodu niezadowalających wyników W nauce:
I) za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za
sęmestr zimowy do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru

2)
3)

zimowego;
zapowtarzanie zajęÓ w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za
semestr letni do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru letniego;
za powtarzanie zajęć w trybie powtarzanego semestru na 10 dni przed rozpoczęciem
semestru.

4. opłatę za zĄęcia nieobjęte proglamem studiów, wnosi się w terminie do 10 dni od

rozpoczęcia semestru.

$ 4. 1. Wysokośćopłat za kształcenie na studiach podyplomo!\rych określanajest według
indywidualnego prelim lnarza kosztów.
2. Za kształcenie na studiach podyplomovYych wnoszona jest opłata semestralna w pełnej
wysokości, której naleŻy dokonaó w terminie do 10 puŻdziernika w sęmestrze zimowm i do
Ż2|utego w semestrze lętnim lub w czterech równych ratachw następujących terminach:

1) w

2)

semestrze zimowym: I rata do 10 paŹdziernika,IIrata do 10 listopada, III rata do 10
grudnia, IV rata do 10 stycznia;
w semestrze letnim: Iratado22lutego, II rata do 10 marca,Ill rata do 10 kwietnia,
IV rata do 10 maja.

3. W szczególnym przypadku dziekan v,,rydziału moŻe zdecydowaó o konieczności
wniesienia opłat semestralnych za ksztaŁcęnie na studiach podyplomo\Yych w pełnej
wysokości.

$ 5. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb
i waruŃi zwalniania ztych opłat określa Ręktor Politechniki opolskiej.
$ 6. opłaty za studia oraz usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy wskazany
pruez Politechnikę opolską.

$ 7. WaruŃi odpłatnościza studia lub usługi edukacyjne określaumowa w sprawie
warunków odpłatnościza studia zawarla pomiędzy Politechniką opolską a studentem lub
uczestnikiem studiów podyplomolvych'
$ 8, Zarządzenie wchodzi w Życie z dnięm podpisania'

RąKToR
Ir

l,\r.

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

