ZARZĄDZENIE NR

4l2015

Rektora Politechniki Opolskiej

z dnia

9 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie oplat za usługi edukacyjne świadczone w roku
akademickim 201412015
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia}T IipcaZOOS r. * Prawo o szkolnictwie
vłyŻszym (Dz. U. z2012I. poz.572,zpóŹn. zm.) zar ząd'z a s i co następuje:
ę,
$ 1. W zarządzenlu nr 4Il2014 Rektora Politechniki opolskiej z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie opłat Za usługi edukacyjne Świadczone w roku akademickim 201412015
(zm.: zarządzenie nr 50DaI4) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się $ 1;

2) w

$ 4 w ust. 2

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

,,opłaty semestralnę zakształcęnie na studiach niestacjonamych mogą byó wnoszone
w pełnej wysokości w terminie do 10. dnia od rozpoczęcia semestru lub w cztercch
równych ratach w następujących terminach:'';

3) w$5:
a) ust.

1

otrzymuje brzmienie:

,,1. WysokoŚó opłaty za jedną godzinę obowiązko\Ąych zajęć dydaktycznych
wymagających powtarzania z powodu nięzadowalających wyników w nauce (nie
dotyczy wykładu) otaz korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów, wynosi
10,00 zł na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów. Do zajęć,
nieobjętych planem studiów na|eżą również zajęcia uzupełniające efekty
kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym
kierunku.",

b)
4) po

uchyla się ust. 5;
$ 5 dodaje się $ 5a w brzmieniu:

,'$ 5a. opłaty określonew niniejszym zarządzeniu obowiązują studentów, ktorzy
kontynuują lub rozpoczęli studia w roku akademickim201412015.";

5) po

$ 7 dodaje się $ 7a w brzmieniu:

września}}I} r. ponoszą opłaty za
jednym
studia na więcej niż
kięrunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
odbyte w roku akademickim201212013 lub 201312014 nazasadach dotychczasowych,
zzastrzęŻęniem ust. 2.
,, $ 7a. 1. Studenci przyjęci na studia po dniu 30

2. Studenci przyjęci na studia stacjonarne na rok akademicki 2OI3I20I4, którzy nie
spełnili warunków uprawniających do zwolnienia z odpłatnościza studia na drugim
kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej określonych w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyŻszym. nie ponoszą opłat za studia na tym kierunku.''.
$2. Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.
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