Uchwała Nr 38/2012
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 29 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne w PWSZ w Elblągu oraz trybu i warunków zwalniania
z tych opłat
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr 04/2012 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia
23 lutego 2012r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
w PWSZ w Elblągu oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat wprowadza się
następujące zmiany:
1.

w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeŜeli są to ich studia na
drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.”

2.

po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

1.

2.

3.

4.
5.

„§ 3a
Student studiujący na drugim kierunku studiów w formie stacjonarnej zobowiązany jest
do wniesienia opłaty za pierwszy oraz kolejny rok studiów, w przypadku niespełnienia
warunków określonych w umowie o warunkach odpłatności za te studia, w terminie do
dnia 15 października po zakończeniu roku akademickiego, za który opłata jest naleŜna.
W przypadku rozwiązania umowy o warunkach odpłatności za studia na drugim
kierunku studiów w formie stacjonarnej w trakcie roku akademickiego opłata za studia
zostanie naliczona w następujący sposób:
1) podstawę rozliczenia stanowi okres zajęć dydaktycznych trwający, zgodnie
z Regulaminem studiów, 15 tygodni w kaŜdym semestrze (75 dni zajęć
dydaktycznych),
2) opłatę za studia nalicza się do dnia skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze
studiów, przy czym podstawą rezygnacji ze studiów jest pisemne oświadczenie
złoŜone w dziekanacie instytutu, w którym student studiuje,
3) naliczoną opłatę za studia zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, Ŝe
końcówki kwot wynoszące mniej niŜ 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące
50 i więcej groszy podwyŜsza się do pełnych złotych,
Studentom skreślonym za niezaliczenie semestru lub roku w określonym terminie
opłatę za studia nalicza się do końca semestru lub roku, którego student nie zaliczył
(nie nalicza się opłaty za miesiące, w których toczy się postępowanie w sprawie
skreślenia z listy studentów).
W okresie przebywania Studenta na urlopie nie pobiera się opłaty za studia.
Student jest zobowiązany uiścić opłatę, naliczoną w sposób określony w ust. 2,
w terminie 30 dni od dnia skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów.”

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PWSZ
w Elblągu

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk

