Uchwała Nr V/211
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 17 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768,
poz.1004, poz. 1146 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 860, poz. 1187, poz. 1240 i poz. 1268, z 2016 r.
poz.64) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr V/142 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca
2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków
zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 w pkt. 1):
a) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) za zajęcia dydaktyczne danego semestru, w tym również semestru powtarzanego”,
b) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„ b) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce”,
c) lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) za różnice programowe wynikające ze wznowienia studiów”.
2) w § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student, który w trakcie semestru traci prawa studenckie, przeniósł się do innej uczelni lub któremu
udzielono urlop, jest zobowiązany dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne na danym
kierunku/specjalności i semestrze, za okres odbywania studiów, tj. do dnia złożenia pisemnej rezygnacji
ze studiów, otrzymania pisemnej zgody na przejście do innej uczelni, dnia skreślenia z listy studentów
lub dnia wpływu do Uczelni wniosku o udzielenie urlopu, z zastrzeżeniem, że uzyska zgodę na
udzielenie urlopu.”
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Studenci studiów stacjonarnych, którzy powtarzają semestr z powodu niezadowalających wyników
w nauce wnoszą opłaty za powtórzenie poszczególnych zajęć, z których poprzednio uzyskali oceny
niedostateczne.
2. Studenci studiów niestacjonarnych powtarzający semestr wnoszą opłatę za zajęcia dydaktyczne
danego semestru w wysokości i terminach określonych przez Rektora, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza opłatą wskazaną w ust. 2 studenci niestacjonarni przy powtarzaniu semestru wnoszą opłaty
za powtarzanie zajęć realizowanych na wcześniejszych semestrach niż powtarzany, z których
poprzednio uzyskali oceny niedostateczne.
4. Terminy wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 określa dziekan, i powinny być wyznaczone
nie później niż:
a) semestr zimowy – do 10 grudnia każdego roku,
b) semestr letni – do 20 kwietnia każdego roku.
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Student, który bierze udział w obowiązkowych praktykach, zajęciach dydaktycznych lub praktycznych
ujętych w planie studiów, organizowanych poza siedzibą Uczelni, jest zobowiązany do pokrycia
w szczególności kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz terminy dokonania wpłat na ich pokrycie ustala
dziekan. Student dojeżdża na miejsce odbywania zajęć we własnym zakresie.”
5) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek Uczelni.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
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