Uchwała nr 80/2015
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na
studiach wyższych oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1533) Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia
16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1-5,
ustala Rektor na dany rok akademicki na podstawie przedstawionej przez wydziały
propozycji kalkulacji kosztów kształcenia, opracowanej na zasadach obowiązujących
w Uczelni, z uwzględnieniem ust. 2.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt
5 oraz terminy ich wnoszenia są podawane do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Uczelni.”,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, za przeprowadzenie
potwierdzania efektów uczenia się jednego modułu zajęć jest podawana do
wiadomości w formie zarządzenia Rektora.”;
2) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest wnoszona
jednorazowo z góry w terminie ustalonym na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1, są wnoszone odpowiednio przez
studentów oraz osoby ubiegające się o potwierdzenie efektów uczenia się na rachunek
bankowy wskazany w odrębnych przepisach.”;
4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„13a. W przypadku niewniesienia w obowiązującym terminie opłaty, o której mowa w §
9 ust. 5, Uczelnia nie przeprowadza postępowania związanego z potwierdzaniem efektów
uczenia się.”
5) w § 14 ust. 3 zd. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wzór z § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;
6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„15a. Osobie ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się przysługuje zwrot
wniesionej opłaty:
1) w całości, w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przed rozpoczęciem
postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się;
2) w części, w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej po rozpoczęciu postępowania
związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się w wysokości proporcjonalnej do
poniesionych przez Uczelnię kosztów, licząc od dnia w którym osoba ubiegająca się
o potwierdzenie efektów uczenia się złożyła pisemną rezygnację.”
7) w § 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa
w § 16 ust. 1 oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1-5, a także
wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą
na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;
b) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Tryb i warunki zawierania umów o warunkach pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się
określają odrębne przepisy. Przepisy ust. 4, 9, 10, 12 stosuje się odpowiednio.”;
8) § 23 otrzymuje brzmienie:
„Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do studentów studiów stacjonarnych, którzy
przed dniem 1 października 2014 r. otrzymali zgodę dziekana wydziału na realizację
zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia
niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, o którym
mowa w § 2 ust. 8.”
§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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