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ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27 / 2015   
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  

z dnia 29 czerwca 2015 r.  

 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz 
na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 

 
 Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Na podstawie sporządzonych przez dziekanów wydziałów propozycji kalkulacji kosztów 

kształcenia oraz analizy kosztów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia 
studiów wyższych lub studiów doktoranckich ustala się opłaty za świadczone przez 
Politechnikę Rzeszowską usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016, których 
wysokości zostały określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia: 
1) załącznik nr 1 – opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych 

zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce; 
2) załącznik nr 2 – opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na 

studiach niestacjonarnych; 
3) załącznik nr 3 – opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych 

zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników 
w nauce; 

4) załącznik nr 4 – opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. Warunki pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1,  
a także wysokość tych opłat określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią 
a odpowiednio studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich. 

3. Wysokość opłaty za powtarzanie modułu zajęć z danego semestru z powodu 
niezadowalających wyników w nauce jest ustalana według zasady proporcjonalności 
łącznej liczby godzin powtarzanego modułu zajęć do ogólnej liczby godzin 
obowiązujących studenta w danym semestrze na określonym kierunku (specjalności), 
poziomie i profilu kształcenia oraz formie studiów. Opłatę ustala się według wzoru: 

ozs
ngs
ngpozp   

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  
ozp  – wysokość opłaty za powtarzanie, 
ngp – łączna liczba godzin ze wszystkich rodzajów zajęć przewidzianych do realizacji  
w ramach powtarzanego modułu zajęć zgodnie z planem studiów, 
ngs – łączna liczba godzin obowiązująca studenta w danym semestrze zgodnie  
z planem studiów, 
ozs – wysokość opłaty za semestr obowiązująca w roku akademickim, w którym student 
nie zaliczył modułu zajęć. 

4. Wysokość opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty 
kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, jest 
ustalana według zasady proporcjonalności łącznej liczby godzin przewidzianych do 
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realizacji dodatkowych modułów zajęć do ogólnej liczby godzin obowiązujących  
w semestrze, z którego są realizowane dodatkowe moduły kształcenia. Wzór określony  
w ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wysokość opłaty na studiach niestacjonarnych za kształcenie na wybranym kierunku 
studiów, poziomie i profilu kształcenia w przypadku konieczności uzupełnienia różnic 
programowych związanych ze wznowieniem studiów, zmianą kierunku studiów 
(specjalności), przeniesienia z innego kierunku studiów lub innej uczelni jest ustalana 
według zasady proporcjonalności łącznej liczby godzin przewidzianych do realizacji 
modułów zajęć do ogólnej liczby godzin obowiązujących w semestrze, z którego są 
realizowane różnice programowe. Wzór określony w ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Podstawę do określenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 3-5 stanowi ustalona 
przez rektora wysokość opłaty za semestr, obowiązująca w roku akademickim 2015/2016, 
w którym będą realizowane zajęcia, określona w załącznikach 1-4 do niniejszego 
zarządzenia. 

7. Wysokość opłaty ustalonej na podstawie wzoru określonego w ust. 3 zaokrągla się do 
pełnych złotych. 

 
§ 2 

1. Studenci kontynuujący w roku akademickim 2015/2016 studia niestacjonarne wnoszą 
opłatę za usługi edukacyjne w terminie do: 
1) 26 września  2015 r.   – za semestr zimowy; 
2) 21 lutego 2016 r.   – za semestr letni.  

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 
wnoszą opłatę semestralną za usługi edukacyjne semestru pierwszego w terminie 
ustalonym przez dziekana wydziału, nie później niż do: 
1) 31 października 2015 r.  – za semestr zimowy;  
2) 31 marca 2016 r.   – za semestr letni.  

3. Uczestnicy studiów doktoranckich oraz osoby przyjęte na studia doktoranckie wnoszą 
opłatę za usługi edukacyjne odpowiednio w terminach określonych w ust. 1 i 2. 

 
§ 3 

1. Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich wnoszą opłatę za świadczone usługi 
edukacyjne na indywidualne konto bankowe w terminach określonych w niniejszym 
zarządzeniu lub w terminach określonych przez dziekana 

2. Wpłaty na konto Uczelni powinny jednoznacznie określać dane wpłacającego oraz tytuł 
opłaty.  

3. Za skutki wynikłe z niedokładnego określenia tytułu opłaty i danych wpłacającego winę 
ponosi wpłacający. 

4. W przypadku niewniesienia obowiązujących opłat za studia wyższe lub studia 
doktoranckie w wysokości i w terminie określonym niniejszym zarządzeniem student lub 
uczestnik studiów doktoranckich może zostać skreślony z listy studentów lub uczestników 
studiów doktoranckich. 

 
§ 4 

1. Za realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiadają dziekani i kwestor 
Uczelni. 
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2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio prorektorowi 
ds. nauki oraz prorektorowi ds. kształcenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- prorektor ds. kształcenia, 
- prorektor ds. nauki, 
- dziekani wydziałów,  
- prodziekani ds. kształcenia, 
- z-ca kanclerza ds. osobowych, 
- z-ca kanclerza ds. organizacji kształcenia,  
- dziekanaty,  
- Kwestura, 
- Samorząd Studencki, 
- Samorząd Doktorantów, 
- Zespół Radców Prawnych, 
- związki zawodowe: ZNP, NSZZ “Solidarność”,  
- Dział Kształcenia, 
- Dział Rozwoju Kadry Naukowej, 
- Zespół Radców Prawnych,  
- Sekretariat Rektora.  
 



  4

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2015  
Rektora PRz z dnia 29 czerwca 2015 r  

 
Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach 

stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce 
 
 

Kierunek studiów 

Opłata za powtarzanie z powodu 
niezadowalających wyników w nauce 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Opłata za semestr (zł) Opłata za semestr (zł) 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

Architektura 2.775 2.775 

Budownictwo 1.998 1.998 

Inżynieria środowiska 1.998 1.998 

Ochrona środowiska 1.998 1.998 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 

Inżynieria materiałowa 1.998 1.998 

Lotnictwo i kosmonautyka 1.998 1.998 

Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów 1.998 1.998 

Mechatronika 1.998 1.998 

Transport 1.998 1.998 
Zarządzanie i inżynieria produkcji - 

Rzeszów 1.998 1.998 
Mechanika i budowa maszyn – Stalowa 

Wola 2.109 - 
Zarządzanie i inżynieria produkcji - 

Stalowa Wola 2.109 - 

Wydział Chemiczny 

Biotechnologia 2.550 2.780 

Inżynieria chemiczna i procesowa 2.440 2.660 

Technologia chemiczna 2.440 2.660 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Automatyka i robotyka 2.200 - 

Elektronika i telekomunikacja 2.200 2.300 

Elektrotechnika 2.200 2.300 

Energetyka 2.200 2.300 

Informatyka 2.200 2.300 
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Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej 

Fizyka techniczna 2.300 - 

Inżynieria medyczna 2.350 - 

Matematyka 1.900 1.900 

Wydział Zarządzania 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 1.665 - 

Finanse i rachunkowość 1.665 - 

Logistyka 1.665 1.887 

Zarządzanie 1.665 1.887 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2015  
Rektora PRz z dnia 29 czerwca 2015 r  

 
Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych 

 

Kierunek studiów 

Opłata za usługi edukacyjne na studiach 
niestacjonarnych 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Opłata za semestr (zł) Opłata za semestr (zł) 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

Budownictwo 1.800 1.800 

Inżynieria środowiska 1.800 1.800 

Ochrona środowiska 1.800 1.800 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 

Mechanika i budowa maszyn - Rzeszów 1.800 1.800 

Mechatronika 1.800 - 

Transport 1.800 1.800 
Zarządzanie i inżynieria produkcji - 

Rzeszów 1.800 1.800 
Mechanika i budowa maszyn – Stalowa 

Wola 1.900 - 
Zarządzanie i inżynieria produkcji - 

Stalowa Wola 1.900 - 

Wydział Chemiczny 

Biotechnologia 2.300 2.500 

Inżynieria chemiczna i procesowa 2.200 2.400 

Technologia chemiczna 2.200 2.400 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Elektronika i telekomunikacja 2.000 2.100 

Elektrotechnika 2.000 2.100 

Informatyka 2.000 2.100 

Wydział Zarządzania 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 1.500 - 

Finanse i rachunkowość 1.500 - 

Logistyka 1.500 1.700 

Zarządzanie 1.500 1.700 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2015  
Rektora PRz z dnia 29 czerwca 2015 r  

 
Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych 

studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce 
 

W y d z i a ł Wysokość opłaty za powtarzanie semestru  
w roku akademickim 2015/2016 

z tytułu niezadowalających wyników  
w nauce 

 
Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin 
naukowych: 
- budownictwo 
- inżynieria środowiska 

 
 
 

2 650 
2 650 

Budowy Maszyn i Lotnictwa 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin 
naukowych: 
- budowa i eksploatacja maszyn 
- mechanika 

 
 
 

2 664 
2 664 

Wydział Chemiczny 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscypliny 
naukowej: 
- inżynieria chemiczna 
dziedzina nauki chemiczne w zakresie dyscypliny 
naukowej: 
- technologia chemiczna 

 
 
 

3 300 
 
 

3 300 
Elektrotechniki i Informatyki 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin 
naukowych: 
- elektrotechnika 
- informatyka 

 
 
 

2 650 
2 650 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/2015  
Rektora PRz z dnia 29 czerwca 2015 r  

 
 

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich 

 

W y d z i a ł Wysokość opłaty  (w złotych)    
 za semestr w roku  

akademickim 2015/2016 
Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin 
naukowych: 
- budownictwo 
- inżynieria środowiska 

 
 
 

2 400 
2 400 

Budowy Maszyn i Lotnictwa 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin 
naukowych: 
- budowa i eksploatacja maszyn 
- mechanika 

 
 
 

2 400 
2 400 

Elektrotechniki i Informatyki 
dziedzina nauki techniczne w zakresie dyscyplin 
naukowych: 
- elektrotechnika 
- informatyka 

 
 
 

2 400 
2 400 

 


