UCHWAŁA NR 27/06
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 4 lipca 2006r.
w sprawie zasad pobierania od studentów studiów niestacjonarnych i uczestników
niestacjonarnych studiów doktoranckich opłat za świadczenie usług edukacyjnych.

Na podstawie art. 99

ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -

szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.) Senat Akademii

Prawo o

stanowi, co

następuje:
§ 1.
Studenci studiów niestacjonarnych i uczestnicy studiów doktoranckich w zamian za usługę
edukacyjną zobowiązani są do uiszczenia opłat wg zasad określonych niniejszą uchwałą i
wysokości określonej zarządzeniem rektora.
§ 2.
Wysokość opłaty za naukę (czesne i inne opłaty związane z procesem kształcenia) jest
ogłaszane nie później, niż dwa miesiące przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.
§ 3.
Wysokość opłaty za naukę jest ustalana w postaci kwoty rocznej.
§ 4.
Roczne opłaty za naukę można wnosić w ratach semestralnych. W szczególnych
przypadkach losowych rektor może wyrazić zgodę na inne rozłożenie rat opłaty za naukę.
§ 5.
1. Rektor może zwolnić studenta lub doktoranta w całości lub części z opłat za naukę
tylko w sytuacjach wyjątkowych:
1) gdy student lub doktorant osiąga wybitne wyniki w nauce;
2) gdy student lub doktorant osiągający dobre wyniki w nauce i znalazł się w
trudnej sytuacji materialnej.
2. Rektor podejmuje decyzję na uzasadniony wniosek zainteresowanego, zaopiniowany
przez dziekana i samorząd studentów lub doktorantów.
§ 6.
1. Opłaty za naukę wnosi się przed rozpoczęciem semestru i w terminach określonych
zarządzeniem rektora. Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Uczelni lub
przekazać na podane w zarządzeniu konto.

- 2 2. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę dokonania wpłaty a kasie Uczelni lub datę
wpływu zapłaconej kwoty na konto bankowe Uczelni.
3. Przed rozpoczęciem zajęć student/doktorant zobowiązany jest do okazania dowodu
wpłaty (jego kopii) pracownikowi dziekanatu.
§ 7.
1. W przypadku nieterminowych opłat należności za naukę, student/doktorant
zobowiązany jest do uiszczenia ustawowych odsetek od zaległej kwoty.
2. W przypadku nie podjęcia studiów lub przerwania nauki, student/doktorant
zobowiązany jest się do złożenia pisemnej rezygnacji. Brak takiego oświadczenia
obliguje studenta/doktoranta

do regulowania wszystkich należności, aż do czasu

skreślenia z listy studentów/doktorantów przez władze Uczelni.
3. W przypadku, w którym student/doktorant nie uiści którejkolwiek należności
przewidzianych zarządzeniem w okresie dwóch miesięcy od terminu ich płatności,
Uczelnia może – bez dodatkowych wezwań do zapłaty – skreślić studenta/doktoranta
z listy studentów/doktorantów Uczelni i rozwiązać z nim umowę.
4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia studenta/doktoranta z obowiązku uregulowania
zobowiązań finansowych wobec Uczelni za semestr, w którym nastąpiło skreślenie w
proporcji odpowiedniej do czasu pozostałego do zakończenia semestru.
§ 8.
Wysokość opłat za naukę może ulec podwyższeniu w przypadku, gdy skumulowany wzrost
cen i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS przekroczy 10% lub wzrośnie
wskaźnik kosztów kształcenia w Uczelni, w szczególności spowodowany wzrostem obciążeń
wynikających ze zmiany przepisów.
§ 9.
Zawarte w niniejszej uchwale zasady oraz postanowienia zarządzeń rektora stanowią
podstawę do sporządzenia umów o naukę ze studentami i doktorantami.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SENATU

prof. dr hab. med. Tadeusz Rychlewski

