ZARZĄDZENIE NR 21/16
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 r.
(Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 i 4
Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat w roku akademickim 2016/2017 za zajęcia dydaktyczne
dla cudzoziemców podejmujących naukę na warunkach odpłatności na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem § 2 i 3 w następujący sposób:
1) studia w języku polskim:
Kierunki
Ekonomia
Filologia
Politologia
Praca Socjalna (I i II stopień)
Pielęgniarstwo
Fizjoterapia
Ratownictwo Medyczne
Kosmetologia
Mechanika i Budowa Maszyn
Elektrotechnika
Budownictwo
Transport

Tryb studiów
stacjonarne
niestacjonarne
2000 euro/rok

2000 euro/rok

2300 euro/rok

2000 euro/rok

2500 euro/rok

2000 euro/rok

2) studia w języku angielskim:
Kierunki
Ekonomia
Filologia
Politologia
Praca Socjalna (I i II stopień)
Pielęgniarstwo
Fizjoterapia
Ratownictwo Medyczne
Kosmetologia
Mechanika i Budowa Maszyn
Elektrotechnika
Budownictwo
Transport

Tryb studiów
stacjonarne
niestacjonarne
2500 euro/rok

2300 euro/rok

2800 euro/rok

2600 euro/rok

3000 euro/rok

2800 euro/rok

§ 2. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.),
podejmujący studia, o których mowa w § 1, na zasadach odpłatności, prowadzone
w języku polskim, wnoszą opłaty, o których mowa w § 1, obniżone o 30%.
§ 3. Cudzoziemcy przyjmowani na studia na zasadach odpłatności, wnoszą w pierwszym
roku nauki opłaty, o których mowa w § 1, podwyższone o 200 euro, niezależnie
od liczby podjętych kierunków studiów.
§ 4. Za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się semestralną opłatę obliczaną,
jako iloczyn semestralnej liczby godzin dydaktycznych powtarzanego przedmiotu
oraz stawki wynoszącej 1,50 euro za jedną godzinę zajęć.
§ 5. Za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów ustala się semestralną opłatę
w wysokości 40 euro za każdy przedmiot.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
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