Uchwala Nr 439
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z

dnia 19 lipca 2006 roku

w sprawie zasad pobierania oplat za Swiadczone uslugi edukacyjne

oraT trybu i warunk6w zwalninnia z tych oplat.

Na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) uchwala sig co nastgpuje:

wyzszrym (Dz. U.

$l
Uniwersytet w Bialymstoku pobiera oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne z.wi4zane z:

2)
,II
4)
5)

6)
7)

ksztalceniem student6w i doktolant6w na studiach n iestacjonalnych,
powtalzaniem zajEi z powodu niezadowalajqcych wynik5w w nauce,
prowaclzeniem studi6w w jgzyku obcym z wylqczeniem studi6w
prowadzonych w ramach kierunku filologia,
prowadzenicm zajgi nie objgtych planem studi6w,
prowadzeniem studi6w podyplomowych,
przygotowaniem pedagogicznym prowadzonym przez Centrum Edukacji
Nauczycieli (CEN) - nie objqtym programem studi6w,
prowadz-eniem kurs6w doksztalcaj4cych.

$2
z.a uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ I pkt. 1,2 i 6 niniejszej
Uchwaly ustala Rektor, na wniosek Rady Wydziatu, w drodze z.arzaldzenia, w terminie
do 3 | maja kaZdego roku.

l. Wysokodi oplat

Wysoko6c oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ lpkt 3,4,5 i7 ustala
Rektor, na wniosek Rady Wydzialu, nie p62niej ni2 dwa miesi4ce przed rozpoczEciem
dancgo cvklu ksztalcenia.

$3

l.

Podstawq ustalcnia odplatnodci za okredlonq uslugg edukacyjn4 stanowi planowany
na dany lok akademicki koszt realizacji tej uslugi uwzglqdniaj4cy:

l)

kosz-ty wynitgrodzen wraz
tuslugi cclukacyjnej,

z narzutami

os6b biorqcych udzial

w realizacji

danej

2) rt ccz,owe koszty bczpodrednie dzjalalnoSci dydaktycznej ponoszone pl.zcz
jednostkq olganizacyjn4 z tytulu rcalizacji ksztalcenia,
3) koszty wyclzialowe,

4) koszty ogti In ouczeln iane,

2.

Zasacly kalkulacji planowanego kosztu nslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w
ust. I okreSla z.alqcznik do Zarz.qdzenia Rcktora o kt6r.ym rnowa w $ 2, ust. I .

g

I

$4
Oplaty t.a trslugi o kt6rych mowa w g I niniejszcj Uchwaly, nale2y wnosii na konto
Iub do kasy Uczclni, w terminach ustalonych odpowiednio prz.ez Dziekana Wydzialu,
kielownika stlldl6w doktoranckich, kierownika studi6w podyplomowych
oraz Pelnomocntka Rektola ds. CEN.
2.

Od oplat nieuiszczonych w terminie pobiera sie odsetki ustawowe.

3.

Terminy,

o kt6rych Inowa w ust. l,

mogq byi - na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej - przedluZone odpowiednio przez Dziekana wydzialu, kierownika
studi6w doktoranckich, kierownika studi6w podyplomowych oraz pelnomocnika
Rekrora ds. CEN.

$s

W

szcze96lnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudn4 sytuacj4

materialn4, student lub doktorant moze ubiegac sig o:
I

) roz-lo2enie oplaty, o kt6rej mowa w g

I

na raty,

2) zwolnienie z uiszczcnia oplaty w caloSci lub w czpdci.

Decyzjg

w tych

sprawach podejmuje odpowiednio Dziekan Wydziatu, kierownik
studr6w doktoranckich.
2.

stlrdent lub doktorant moze ubiegac siq o zwolnienie z obowi4zku uiszczenia oplaty
w caloSci lub w czg6ci, w pl'zypadku osiqgniqcia wybitnych wynik6w w nauce,
Za wybitnc wyniki w nauce uznaje sip uzyskanie ocen clobrych i bar.dzo dobrych oraz
uzyskarrrre, w roku poprzedzaj.lcyrn zlo2enie wniosku o zwolnienie z odplatnoSci.
(redniej ocen co najmnicj 4,75. Decyzjq w tei spr.awie poclcjmu.je Rektor.,
po zasiggn iqciu opinii Dziekana.

3.

Zwolnicnie z oplat nastQpuie na pisemny wniosek zlo|ony ptz.ez studenta
lub doktolanta w tclminie l4 dni przed uplywenr wyznaczonego terminu wniesienia

oplxty Do wniosku

nale2y. (lol4czyi dokurnenty potwierdzaj4ce tfudnE syruaclQ
tnatcrillnq zainteresowanego lub osi4gniqte wyniki w nauce.

4.

Ewidencjg wniosk6w i wydanych decyzji prowadzi wyznacz,ony pracownik jednostki
plowadz4ccj ksztalcenie.

5 od clecyzli

poctjgtej odpowiednio przez Dziekana wydz.ialu, kierownika srrdi6w
poclyplomowych, studentowi Iub doktolantowi przysruguje prawo
wnicsicni.r
odwolania Rektora w rerminie l4 dni od dnia jej clorECzenia_

Q6
L

W plzypadku pisemnej r.ezygnacji ze studi6w niestacjonarnych,

n

lestacj onarnych

studiriw dokto.anckich, studi6w podyplomowych oro, kurr6* cloksztatcrq
4cic h
olganrzowanych przez uczelnig przcd terminem ich rozpoczgcia przysiugujez.wrot
wnrcsionej oplaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przJsylki.
2.

W przypadku pisemnej .ezygnacji ze studi6w, o kt6rych mowa w ust. t, po
terminie
t"l rozpoczEcia, oplata podlegajEca zwrotowi jest pomniejszona propbrcjonalnie
o koszty odbytych zajgc oraz o koszt przelewu lub przesylki. Warunkiem' zwrotu
optrty jesr zloZenie pisemnej rezy gnacji, nie p62niej ni2 w ci4gu 30 dni
od rJaty
rozpoczEcia studi6w.

l

W. przypadku rezygnacji ze studi<iw niestacjonarnych, niestacjonar nych
studi6w
doktoranckich, studi6w podyplomowych w ierminie ptiZniejsrym
niz

okreSlony

w ust. 2, wnresione oplaty nie podlegajq zwrotowi.

$7

I 'l'raci rnoc z^rzqd,zenie nr lg

Rektora Uniwersytetu

28.07.2004 r', w sprawie pobicrania oplat za
lodzajach stucli6w i innych for.rnach ksztalcenia.

3.

zqgiia

Uchwala wchodzi w zycie z dniem I pazdzier.nika 2006

w

Biaiymstoku z dnia
nu **ryrtti"n

aydakty

"ri"

r..

Przewodniczqcy
Senatu Uniw
Bialymstoku

prof. dr hab

