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ZARZĄDZENIE Nr 50/2020
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 324 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.) oraz § 20 ust. 3 pkt 14 lit. h, § 21 ust. 3 oraz § 68 ust. 2 Statutu AGH (uchwała
Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§1.
W zarządzeniu Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania
opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Dziekan Wydziału może dopuścić składanie przez studentów wniosków, o których mowa
w ust. 4, w postaci elektronicznej na wskazany adres, wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej w domenie zarejestrowanej w Uczelni.”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rektor ustala opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 oraz ich wysokość
w drodze zarządzenia na podstawie wniosków Dziekanów Wydziałów wraz z kalkulacją
kosztów, przekazanych do Centrum Organizacji Kształcenia nie później niż na dwa miesiące
przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki.”;
3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku korzystania z zajęć w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
(UBPO) student studiów niestacjonarnych może realizować przedmioty stanowiące ofertę
takiej bazy w ramach opłaty semestralnej jako przedmioty obieralne w zakresie programu
studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu oraz, dodatkowo odpłatnie,
jako przedmioty nieobjęte programem studiów, na zasadach określonych w Regulaminie
studiów.”;
4) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku prowadzenia zajęć w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
(UBPO) student studiów stacjonarnych może realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej
bazy nieodpłatnie.”.;
5) w § 16 dodaje się ust. 3-5 w następującym brzmieniu:
„3. Opłata za uzupełnienie różnic programowych na studiach stacjonarnych w języku obcym,
jeżeli Rektor tak postanowi w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego
zarządzenia, pobierana jest w przypadku gdy student zobowiązany jest zaliczyć moduł
zajęć lub przedmiot dodatkowo ze względu na powstałe różnice pomiędzy aktualnym,
a dotychczas realizowanym przez studenta programem studiów w razie przeniesienia się
z innej uczelni, zmiany Wydziału, kierunku studiów lub formy studiów, powtarzania
semestru, urlopu od zajęć, powrotu z urlopu od zajęć lub wznowienia studiów.
4. W razie konieczności uzupełnienia różnic programowych na studiach stacjonarnych
w języku obcym, Rektor ustala wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych
w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5. Wysokość indywidualnej opłaty wnoszonej przez studenta w razie konieczności
uzupełnienia różnic programowych na studiach stacjonarnych w języku obcym, jeżeli
Rektor tak postanowi w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia,
określa Dziekan Wydziału w oparciu o wysokość stawki za jedną godzinę zajęć
dydaktycznych, o której mowa w ust. 4, mnożąc wysokość tej stawki przez liczbę godzin
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zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów obowiązującym w danym
semestrze na danym kierunku, poziomie i profilu dla określonych zajęć.”;
6) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku prowadzenia zajęć w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
(UBPO) student zagraniczny:
1) jeżeli odbywa studia na zasadach odpłatności – może realizować przedmioty stanowiące
ofertę takiej bazy w ramach opłaty semestralnej jako przedmioty obieralne w zakresie
programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu oraz,
dodatkowo odpłatnie jako przedmioty nieobjęte programem studiów, na zasadach
określonych w Regulaminie studiów;
2) jeżeli odbywa studia nieodpłatnie – może realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej
bazy nieodpłatnie.”;
7) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku usług edukacyjnych, o których mowa w § 19 - § 21 niniejszego Regulaminu,
Rektor ustala wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w zarządzeniu,
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.”;
8) w § 22 uchyla się ust. 3;
9) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych albo za kształcenie na studiach
stacjonarnych, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym, wnoszona jest w okresach
semestralnych, jednorazowo z góry w terminie do dnia 30 września za semestr zimowy
i do dnia 15 marca za semestr letni, z tym że opłatę za pierwszy semestr, w przypadku
studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, student zobowiązany jest wnieść
w terminie nie później niż do dnia 15 października.”;
10) w § 32 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
„Dziekan Wydziału w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt
2, stała się ostateczna, przekazuje jej kopię do Działu Studentów Zagranicznych w Centrum
Organizacji Kształcenia.”.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
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