KW.021.3.2022
Zarządzenie Nr 34/22
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych
od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie art. 79 ust.1 pkt 5 i ust. 2 w związku z art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018
roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 ),
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Dla studentów cudzoziemców, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023,
którzy podejmują studia na zasadach odpłatności ustala się wysokość opłaty semestralnej za
świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych,
odpowiednio:
1)
Studia I stopnia - licencjackie
Kierunek studiów
opłata semestralna
Administracja
2 350,00 zł
Bezpieczeństwo
wewnętrzne
2 350,00 zł
Filologia angielska
2 680,00 zł
Finanse
i rachunkowość
2 350,00 zł
Nowe media
i e-biznes
2 350,00 zł
Pedagogika
2 350,00 zł
Zarządzanie
2 350,00 zł
Pielęgniarstwo
5 000,00 zł

2)
Studia I stopnia - inżynierskie
Kierunek studiów
opłata semestralna
Informatyka
3 400,00 zł
Inżynieria
zarządzania
3 400,00 zł
Mechanika i
budowa maszyn
3 400,00 zł

3)
Studia II stopnia - magisterskie
Kierunek studiów
opłata semestralna
Menadżerskie
studia finansowoprawne
2 350,00 zł
Pielęgniarstwo
3 700,00 zł

4)
Jednolite studia magisterskie
Kierunek studiów
opłata semestralna
Pedagogika
wczesnoszkolna i
przedszkolna
2 350,00 zł
Prawo
2 350,00 zł

§ 2.
Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
1) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego;
2) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
§ 3.
1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2 i 5
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Decyzję w sprawie zwolnienia podejmuje Rektor na pisemny wniosek studenta.
3. Prawo do określonego w ust. 1 zwolnienia z opłat za studia nie dotyczy opłat
za pierwszy rok studiów.

§ 4.
Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników
w nauce, za 1 godzinę dydaktyczną, dla osób rozpoczynających kształcenie w roku
akademickim 2022/2023 wynoszą odpowiednio:
1)
Studia I stopnia - licencjackie
opłata za 1
Kierunek studiów
godzinę
Administracja
Bezpieczeństwo
wewnętrzne

8,00 zł

Filologia angielska
Finanse
i rachunkowość

9,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Nowe media
i e-biznes

8,00 zł

Pedagogika

8,00 zł

Zarządzanie

8,00 zł

Pielęgniarstwo

10,00 zł

2)
Studia I stopnia - inżynierskie
opłata za 1
Kierunek studiów
godzinę
10,00 zł

Informatyka
Inżynieria
zarządzania
Mechanika
i budowa maszyn

10,00 zł
10,00 zł

3)
Studia II stopnia - magisterskie
opłata za 1
Kierunek studiów
godzinę
Menadżerskie
studia finansowoprawne
8,00 zł
Pielęgniarstwo

10,00 zł

4)
Jednolite studia magisterskie
opłata za 1
Kierunek studiów
godzinę
Pedagogika
wczesnoszkolna
i przedszkolna
8,00 zł
8,00 zł

Prawo

§ 5.
1. W przypadku skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów do dnia 15 każdego
miesiąca włącznie wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do
liczby miesięcy zrealizowanych zajęć.
2. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty za usługi edukacyjne, student winien
złożyć pisemny wniosek we właściwym sekretariacie instytutu, niezwłocznie po
wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Instytutów i Kwestorowi.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 października 2022
roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rektor
Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku
dr Robert Musiałkiewicz

