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REZERWA

REKTORA

1.                                      2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Przychody z tytułu usług edukacyjnych
1

a) opłaty za studia niestacjonarne (czesne) 100% 95% 5%

b) opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane 

z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w 

nauce oraz opłaty za zajęcia wyrównujące różnice programowe (w tym: zajęcia 

uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów II stopnia, 

opłaty za powtarzanie kursów objętych wpisem warunkowym)

100% 95% 5%

c) opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związane 

z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów 100% 95% 5%

d) opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku 

polskim 100% 95% 5%

e) opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 100% 95% 5%

f) opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku skreślenia z listy studentów z 

powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

100% 95% 5%

g) opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się (studenci) 100% 95% 5%

h)  opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia osiągnięć efektów 

kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (doktoranci) 100% 100% 0%

2.
Opłaty studentów za powtarzanie praktyk pedagogicznych (zawodowych) 

pokrywające koszty organizacji i obsługi administracyjnej 100% 95% 5%

3.

Przychody z tytułu opłat za studia podyplomowe rozpoczęte od roku 

akademickiego 2019/2020 rozliczane na podstawie preliminarzy (czesne i 

rekrutacja)
100% 100% 0%

4.
Przychody z tyt. opłat administracyjnych

2
 za przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego - zgodnie z umową
100% 100%

5. Przychody z tyt. kursów dokształcających i innych form kształc. 100% 95% 5%

6.
Przychody z tyt. konferencji finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
(nie dotyczy konferencji studenckich i doktoranckich)

100% 95% 5%

7.
Przychody jednostek Uczelni ze źródeł zewnętrznych innych niż 

wymienione w pkt.1-6 (nie dotyczy zawartych umów) 
100% 95% 5%

8. Przychody z tyt. wynajmu sal dydaktycznych na zewnątrz 100% 100% 0%

9. Przychody Szkoły Doktorskiej 100% 100%

KOMENTARZ DO TABELI:
1
 W tym wymienione w art.79 Prawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.85.t.j.) - ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku z późn.zm.

2
 Zarządzenie Nr R/Z.0201-86/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego (z późn.zm.)

3
 Dotyczy każdego organizatora w tym również jednostki dydaktycznej.

w tym:

Zasady rozdziału przychodów własnych Uczelni

      WYSOKOŚĆ  ODPISU  

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku
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