ZARZĄD ZBNIE NR 31/2019
Rektora Politechniki Opolskiej

z dnta2) maja20l9

r.

w sprawie opłat wnoszonychprzez cudzoziemców za podejmowanie i odbywanie na
Politechnice opolskiej studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia
rozpoczynaj ących się w roku akademicki m 20t9 lŻ020

Napodstawieart.T9ust. Ii2wzw.zart.323ust. lustawyzdnia2}lipca20lsr.Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz' U. z 2018 t' poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:

s 1. 1. Cudzozięmcy podejmujący i odbywającykształcęnię nazasadach odpłatności'studia,
studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia na Politęchnice opolskiej wnoszą opŁaty za

usługi edukacyjne.

2. Ustala się następującą wysokośćrocznych opłatzaodbywanie studiów rozpoczynających

się w roku

akademickimŻ}I9l}}Ż},ptzez cudzoziemców na Politechnice opolskiej:

1) na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach

Ż)
3)

4)

magisterskich prowadzonych w języku polskim - 4 600 PLN;
na studiach niestacjonarnych pierwszego' drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich w wysokości opłat jakie obowiązują obywateli polskich;
na stacjonarnych studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich prowadzonych w języku angielskim - 3000 EUR;
na studiach podyplomowych, zgodnie z kalkulacją kosztów ksŻałcenia.

3. W przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

studiów

magisterskich opłata semestralna stanowi połowę opłaty rocznej określonej w ust. 2.

$ 2. opłaty, o których mowa w $ 1 ust. 2, Wnoszone są na rachunek baŃowy wskazany
ptzez Politechnikę opolską w następujących terminach:

1) w pełnej wysokości w terminie do 10 puŹdzienika za semestr zimowy;
Ż) w pełnej wysokoŚci w terminie do 22lutego za semestr letni,
lub w ratach:
3) w semestrze zimowym Irata do 10 paŹdziernika,Ilrata do 10listopada,III rata do 10
grudnia, IV rata do 10 stycznia;
4) w semestrze letnim: I rata do Z}Iutego,Il rata do 10 marca, III rata do 10 kwietnia, IV
rata do 10 maja.

$ 3. 1. Niezależnie od opłat wymienionych w $ 1, cudzoziemcy WnoSZą opłatę za
powtarzanie zajęÓ z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu),
również te, które były rea|izowane w trybie awansu oraz Za zajęcia nieobjęte programem
studiów.
2. Wysokośó opłaty za jednągodzinę obowiązkowych zajęÓ dydaktycznych wymógających

powtarzania z powodu niezadowalających wyników W nauce (nie dotyczy wykładu), równiez

były rcalizowane w trybie awansu oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów na
określonym kierunku, wynosi 10,00 PLN na studiach prowadzonych w języku polskim oraz
5 EUR na studiach prowadzonych w języku angielskim, na wszystkich poziomach kształcenia

te, które

i formach studiów.

3. opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników

W nauce (nie

dotyczy wykładu), również tych, które były realizowane w trybie awansu orazZa
zajęcia nieobjęte programem studiów na określonym kierunku' wnoszona jest w wysokości
obliczanej według wzoru:

1) Wo:

10

PLN x

2) Wo: 5 EUR

Lr.' (na

x Lr' (na studiach prowadzonychw języku angielskim)

_ gdzie
zaj

ę

Ó

studiach prowadzonych w języku polskim);

a

Wo oznacza wysokośó opłaty,
Ln sumaryczną liczbę godzin obowiązkolvych
dy daktvcznyc h wymag aj ący ch p owtar zania.

4. opŁata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Politechnikę opolską

następuj ących terminach:

za powtaruanie zajęó w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym' za
semestr zimowy do siedmiu dni od zakonczęnia sesji egzamtnacyjnej semestru zimowego;
2) za powtarzanie zajęó w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za
semestr letni do siedmiu dni od zakonczenia sesji egzaminacyjnej semestru letniego;
3) za powtarzanie zajęó w trybie powtarzanego semestru na 10 dni przed rozpoczęciem
1)

semestru.

$ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaruądzeniu zastosowanie mają
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z20L8 r. poz. 1668, zpożn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
$ 5. Cudzoziemcy przyjęci na studia lub studia doktoranckie albo przyjęci w celu
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Politechnice Opolskiej przed
dniem wejścia w Życie niniejszego zarządzenia ponoszą opłaty na zasadach i w wysokości
określonej w przepisach dotychczasowych do ukończenia studiów lub studiów doktoranckich
albo badań naukowych i prac rozwojowych.
$

6. Zatządzenie wcho dzi w Życie z dniem podpisania.
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prof. dr hab. inz. Marek TukiendorJ

