
Zarz4dzenic nr 2l
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 2l maja 2013 r.

w sprawie wysokoici optat 7a postgpowanie zwiqzane z przyi€ciem na slutlia
na rok akademicki 2013/2014

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustavr,y z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz. LJ. z20lZ r. poz. 572 z p62n. zm.) w zwi4zku Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictrva

wy2szego z dnia 1'1 maja 2013 r. w sprawie mak,symalnej wysokolci oplat za po:;lwotrdnie zv'iqzane

z przyjqciem na slutlia na rrsk akademicki 2013/2014 (Dz.l). poz 579) zatzqdzam,0o nastQpuje:

3.

4.

sr
Wysokos6 oplaty za poslqpowanie zwiqzane z przyjpciem na studia na jeden wybrany kierunek

studi6w^pei.lalno(d wynosi 85 zl. Oplata obejrnuje wszystkie wybrane w rarrach jednego

kierunku studi6w/specjalnoSci formy studi6w (studia stacjonarne/studia niestacjonarne).

Wysoko66 wplaty wniesionej przez kandydata wybieraj4cego (rejestruj4cego si* na) wigcej niz

jeien kierunekTspecjalno66 powinna stanowi6 iloczyn oplaty i liczby wybranych

kierunk6w/specjalnoSci.
Kandydat wnoii oplatg na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla ka2dego

kandydata przez IRK nie p6Zniej ni2 odpowiednio:
l) do dnra zamkrr iqcia re.iestracj i kandydat6w, kt6rzy nie przystqpuj4 do egzam inu wstgpnego'

2) do dnia zarnknigcia rejestracji kandydat6w przystqpuj4cych do egzaminu wstQpnego.

Wnioski o zwolnienie z oplaly rozstrzyga si9 do ostatniego dnia rejestracji ustalonego

hannonograment wprowadzonym Zarzqdzeniem nr l2 Rektora Uniwcrsytctu w Bialymstoku

z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegdlou,ego harmonogramu przeprowatlzenia rekrutacji nu

rok akademicki 20I3/20I I w systemie Inlernebv)ei Reiestracji Kondydat6w

Decyzjg o zwolnienir.t kandydata z oplaty podejmuje Dziekan Wydzialu

Zwrot oplaty nastgpuje w przypadku:

l) niewa2nej rejestracji (braku wymaganych danych lub zbyt p6Znego wniesienia oplaty)'

2) rejestracji na mniej kierunk6w/specjalnosci ni2 wynika to z oplaty wnicsionej na konto UwB,

3) usprawiedliwionej (na piSrr.rie) nieobecnoSci na cgzaminie wstgpnym,

4) nieuruchorr ie nia przez uczelnig kierunku studi6w/specjalnosci, na kt6ry zostala wniesionar

oplata.
'1. Zwrotl oplaty dokonuje sig na pisemny wniosek kandydata. Koszty zwiqz.anc z przekazantem

zwrotu oplaty ponosi kandydat. w przypadku gdy uczelnia nie uruchomi kierunku/specjalnoici

koszty zwiEzane z przekazaniem zwrotu oplaty ponosi Wydzial'

$2
Wysokos6 oplary za postgpowanie zwiqzane z przyjgciem na studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

okreSla Rektor ra *'riosek Rad Wydzialow. Wysoko(i oplaly za postqpowartic zwiqzane z przyjqcicm

na studia podyplomowe okrcSlaj4 Wydzialy, majqc na wzglgdzie specyfikp postQpowania zwiqzanego

z przyjpciem na studia.

$3
T.arzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

5.

o.

-'u*-*0


