Zarządzenie Nr R-31/2018
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców
za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia
prowadzonych w języku polskim
w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz §§ 17-20
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia prowadzone w języku
polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłaty za
świadczone usługi edukacyjne w trybie i w wysokości określonej
odrębnymi przepisami obowiązującymi dla studentów – obywateli
polskich.
2. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia prowadzone w języku
polskim na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
na podstawie decyzji rektora na zasadach odpłatności wnoszą opłatę za
semestr stanowiącą równowartość 1000 € – na studiach pierwszego lub
drugiego stopnia.
3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca rektor może,
na pisemny, umotywowany wniosek studenta – cudzoziemca, obniżyć
opłatę za studia.
4. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego rektor może wyrazić zgodę na
wniesienie opłat w ratach.
§ 2.
Poza opłatą, o której mowa w § 1 ust. 2, w Politechnice Lubelskiej
pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) powtarzaniem zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających
wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
2) uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym
w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia
studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
3) wznowieniem studiów w celu realizacji części programu studiów
obejmującej wykonanie pracy dyplomowej.
§ 3.
1. Wysokość opłaty za korzystanie przez studenta z zajęć nieobjętych planem
studiów, w tym z zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, określa się
w wysokości 110,00 zł za jeden punkt ECTS przyporządkowany tym
zajęciom.
2. Wysokość opłaty za powtarzanie niezaliczonej formy zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia określa się w wysokości
110,00 zł za każdy punkt ECTS przyporządkowany danej formie zajęć.
3. Wysokość opłaty za powtarzanie niezaliczonej formy zajęć ,,praca
dyplomowa” realizowanej w trybie wznowienia studiów określa się
w wysokości 110,00 zł za jeden punkt ECTS przyporządkowany tym
zajęciom.
4. Wysokość opłaty za powtarzanie przedmiotu, do którego nie są
przypisane punkty ECTS, wynosi 200,00 zł.
§ 4.
Terminy wnoszenia opłat z tytułu świadczenia usług edukacyjnych na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz
§ 2 i § 3 niniejszego Zarządzenia, określa umowa zawarta ze studentem
w formie pisemnej.
§ 5.
1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, wnoszą opłaty na
indywidualny rachunek bankowy w przeliczeniu na złote polskie według
kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
2. Od opłat wniesionych po upływie terminu, o którym mowa w § 4, pobiera
się ustawowe odsetki.
3. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego rektor może przedłużyć
termin wniesienia opłaty.

4. Opłaty za studia podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli
cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów
zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych
ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
5. W przypadku udzielenia cudzoziemcowi urlopu od zajęć może on ubiegać
się o zwrot części wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu, w jakim
nie będzie korzystał z zajęć. Wniosek w tej sprawie należy złożyć
w dziekanacie wydziału w terminie 7 dni od dnia udzielenia urlopu.
6. Jeżeli w trakcie urlopu cudzoziemiec, za zgodą dziekana, bierze udział
w zajęciach dydaktycznych i zalicza przedmioty objęte programem
kształcenia, ma on obowiązek uiścić wymagane opłaty w terminach
wskazanych w umowie.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

