
Zarz4dzanic nr 8
Rektora Uniwersytctu w Bialymstoku

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uysokoSci oplat za postgpowanie zwiqzane z prz gciem na studia
na rok flkademicki 2014/2015

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dria 2l lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz. tJ. z zbn r- poz. 572, z p62n. zm.) w zwiqzkrr llozporzqdzeniern Ministra Nauki i Szkolnictwa

WyZszego z dnia i5 maja20l4 r. w sprau,ia nt&,y,ulnej wysokoici oplat zo poslgpowanie zwiqzane

z przyjlciem na studit ia rok akademicki 29 l1/20l5 (Dz. tJ. poz.672) zarz4dzam, co nastgpuje:

5l
l. Wysoko66 oplaly za postgpowanie zwiqzanc z przy.igciem na studia na jeden wybrany kierunek

studi6w/specjalnoSi wynosi 85 zi. oplata obeinruic wszystkie wybrane w ramachjednego kierunku

studi6w/specjalnoSci formy studi6w (studia stac.ionarnc/studia niestacjonarne)'

2. Wysoko6i Jplaty wniesionej przez kandydata rvybicrajqcego (rejesnujqcego sig na) wigcej ni2

;"jen kierunek-/specjalno5c powinna stano\vic iloczyn oplaty i liczby wybranych

kierunkow/specjalnoSci.
3. Kandydat wnosi oplatg na indywidualny rachuuck bankowy wygenerowany dla kaZdego kandydata

przez IRK nie p62niej niZ odpowiednio:
i1 do dnia zamknigcia rejestracj i kandydat(rw. Iitirrzy nie przystgpuj4 do egzaminu wstqpnego'

2j do dnia zamknigcia rejeshacj i kandydatow przystQpti4cych do egzaminu wstqpnego'

4. Wnioski o zwolnienie r oplaty rozstrzyga si9 do ostatniego dnia rejestracji ustalonego

harmonogramem*p,o*uo,ony''Zarz4dzct.ianlnr3RektoraUniwersytetuwBiatymstoku
z dnia li marca 2014 r. w sprawie szczegtilovrc'g, hunnonogramu przeprowadzenia rekrulacji na

rok akactemicki 20 t 4/201 5 w systemie Internctt)tt ri llcicstracji Kandydat(tw'

5. Decyzjg o zwolnieniu kandydata z oplaly podc'irrrtric Dziekan Wydzialu

6. Zwrot optaty nastgpuje w przypadku:

l) niewa2nej rejesrracji (braku wymaganych clarryclt lub zbyt p62nego wniesienia oplaty)' ,,
2j rejestracji na mniej kierunk6VspecjalnoSc i ni2 wynika to z oplaty wniesionej na konto UwB,

lj uiprawiidliwionej (na pismie) nieobecnoSci na cgzaminie wstqpnym'

4j nieuruchomienia przez uczeinig kierunku st.d iow/specjallrotlci, na kt6ry zostala wniesiona

oplata.
7. Zwrotu oplary dokonuje sig na pisemny wniosck kandydata Koszty zuti4zane z przekazanrcm

,*rotu optuty ponosi iandydat. W przypadkLr 3tl1' uczelnia nie uruchomi kierunku/specjalno(ci

koszly zwi4zane z przekazaniem zwrotu oplat\ lxrrlosi Wydzral

N2

WysokoS6op|atyzapostgpowaniezwiqzartezprzyjgcicnlnastudiatrzeciegostopnia(doktorarrckie)
ofiedla Rektor na wniosek'Rad Wldziaiou. Wys,,[uic oplaty za postgpowanie zwiqzane z przyjgciem

na studia podyplomowe okreslaj4 Wydzialy' nra.i4c na wzglgdzie specyfikg postqpowanra zwt4zanego

z przyjgciem na stud ia.

$i
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem 7 czerwca 20 lzl r'


