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Zarządzenie Nr 19/19 
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
 

w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami,  
wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020 

 
Na podstawie art. 79 i 80 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668 ze zm., zw. dalej Ustawą) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) zarządza się,  
co następuje: 

[Przepisy wstępne] 
§ 1. 1. Ustala się katalog i wysokość opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez 

cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020 w Politechnice Świętokrzyskiej  
(zw. dalej Uczelnią) 

2. Zasady pobierania opłat związanych ze studiami oraz tryb i warunki zwalniania  
z tych opłat studentów określa odrębne zarządzenie. 

3. Dana opłata winna być wniesiona w walucie w jakiej została ustalona w niniejszym 
zarządzeniu. 

[Katalog opłat] 
§ 2.1. Uczelnia pobiera od cudzoziemców opłaty za usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych; 
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce; 
3) kształceniem na studiach w języku angielskim; 
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów z wyłączeniem zajęć 

uzupełniających efekty uczenia się niezbędnych do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku studiów; 

5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. 
2. Ponadto Uczelnia pobiera od cudzoziemca opłaty za: 

1) przeprowadzenie rekrutacji; 
2) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się; 
3) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu; 
4) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do 

dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy; 
5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu; 
6) korzystanie z domów studenckich. 
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[Wysokość opłat za usługi edukacyjne] 
§ 3. Wysokość opłat za usługi wskazane w § 2 ust. 1 dla poszczególnych kierunków studiów 

określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

[Wysokość opłaty rekrutacyjnej i opłat za wydanie dokumentów] 
§ 4. Ustala się wysokość opłat: rekrutacyjnej i za wydanie dokumentów wskazanych w § 2 ust. 

2 pkt 1 i 3-5: 
1) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zł z wyłączeniem kierunku architektura, dla którego 

wynosi ona 150 zł; 
2) wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł; 
3) wydanie duplikatu legitymacji studenckiej – 33 zł; 
4) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do 

dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy – 20 zł; 
5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu – 20 zł. 
 

[Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się] 
§ 5. Opłata za usługę edukacyjną związaną z przeprowadzeniem potwierdzania efektów 

uczenia się na studiach wynosi 120,00 złotych, za jeden punkt ECTS podlegający weryfikacji  
(bez względu na jej wynik). 

 
[Wysokość opłat za korzystanie z domów studenckich] 

§ 6. Wysokość opłat za korzystanie z domów studenckich określa Zarządzenie Kanclerza 
Politechniki Świętokrzyskiej Nr 8/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za zakwaterowanie w Domach Studenckich. 

 
§ 7. Zgodnie z art. 80 ust. 3 Ustawy wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych 

programem studiów oraz za korzystanie z domów studenckich może zostać zwiększona w trakcie 
cyklu kształcenia. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

R e k t o r 
 
 

prof. Wiesław Trąmpczyński 
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