
Uchwala Senatu Nr 103/06 
z dnia l czerwca 2006 

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

Na podstawie art. 99 ust. l Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat 
postanawia co następuje: 

§1 

l. Akademia pobiera opłaty za wszystkie usługi edukacyjne wymienione w art. 99. ust. l 
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , z tym że: 

1) wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz związanych z powtarzaniem 
określonych zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich 
z powodu niezadowalających wyników w nauce wynika z kalkulacji pełnych 
kosztów uruchomienia i prowadzenia zajęć, 

2) wysokość opłat za zajęcia na studiach podyplomowych i w ramach kursów 
dokształcających nie może być niższa od kosztów kształcenia, 

3) wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne nieobjęte planem zależnie od przesłanek ich 
uruchomienia może być określona na podstawie kalkulacji kosztów lub bez jej 
uwzględnienia; w szczególności opłaty za zajęcia pozaplanowe z języków obcych i 
wychowania fizycznego w wymiarze odpowiadającym redukcji tego rodzaju zajęć 
na studiach stacjonarnych związanej z doprowadzeniem łącznych liczb godzin w 
programach do poziomu standardów nauczania (Uchwała Senatu z 2 marca 2006 w 
sprawie przygotowywania planów i programów studiów) nie mogą być wyższe niż 5 
zł za godzinę dydaktyczną od osoby, 

4) zajęcia w języku obcym mogą być bezpłatne dla studentów stacjonarnych Akademii 
będących obywatelami polskimi lub innych państw Unii Europejskiej, zwłaszcza 
gdy ich zorganizowanie służy aktywizacji międzynarodowej wymiany studentów. 

2. Wysokość i sposób pobierania opłat ustala rektor w trybie zarządzenia. 

3. Opłaty pobiera się za semestr lub w ratach określonych w zarządzeniu rektora. Opłaty 
za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce nie podlegaj ą 
rozłożeniu na raty. 

4. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek AE. Za nieterminowe wniesienie 
opłat nalicza się opłaty za zwłokę w wysokości ustalonej w zarządzeniu rektora. 

5. Wobec istnienia systemu stypendiów i zapomóg nie stosuje się obniżek lub zwolnień 
z opłat za wyniki w nauce i z powodu trudnej sytuacji materialnej. Pracownikom AE 
będącym słuchaczami studiów podyplomowych rektor lub prorektor może obniżyć 
opłatę poprzez obniżenie narzutu kosztów pośrednich. 

6. W razie przedłużenia sesji egzaminacyjnej i opóźnienia wpisu na kolejny semestr 



dziekan, a w razie udokumentowania szczególnie trudnej sytuacji materialnej 
studenta prorektor ds. dydaktyki może przesunąć termin wniesienia opłaty za 
semestr lub rat bez ich podwyższenia. Przed wniesieniem opłat nie wystawia się 
jednak karty egzaminacyjnej. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


