
ZARZĄD ZBNIE NR 85 l2014

Rektora Politechniki Opolskiej

z dnta 23 grudnia 2014 r.

w sprawie opłat wnoszonychprzez cudzoziemców podejmujących i odbywających
w Politechnice opolskiej studia i inne formy kształcenia oraz uczestniczących

w badaniach naukowych i pracach ronvojowych

Na podstawie $ 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyŻszego z dnia
12 pażdziemika 2006 r. w Sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U.
Nr 190, poz.1406 zpożn. zm) zar ządza s i ę, co następuje:

$ 1. 1. Cudzoziemcy podejmujący studia i szkolenia na Politechnice opolskiej w języku
polskim, uczestniczący w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
odpłatnoŚci lub podejmujący studia prowadzone w języku obcym wnoszą opłatę stanowiącą
rccznię równowartośó:

na studiach pierwszego lub drugiego stopnia 2.000 euro;
na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, staŻach naukowych,

1)

2)
szkoleniach specj alizacyj nych i staŻach habi litacyj nych

3) na kursach dokształcających i studenckich praktykach zawodo!\rych
4) zaudział w kursie językowym' w tym kursie przygotowawczym do

podjęcia nauki w języku polskim

3.000 euro;
3.000 euro;

2.000 euro.

2. Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe na
zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 1'
podwyższone o równowartoŚć 200 euro, niezaleŻnte od liczby podjętych kierunków studiów.

3. W przypadku gdy okres nauki podejmowanej przez cudzozięmca trwa krócej niz rok
akademicki, opłatanaliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.

4. Cudzoziemcy' ktorzy spełniają warunki do uznania za osobę pochodzenia polskiego
określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r' o repatriacj i (Dz. U . z 2014 r.
poz. 1392) podejmujący na zasadach odpłatności, prowadzone w języku polskim' studia lub
szkolęnia wymienione w ust. 1, wnoszą opłaty obniżone o 30 Yo.

5. opłaty, o których mowa w ust. I-2, wnoszone Są na rachunek bankowy Politechniki
opolskiej w przeltczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku
Polskiego, obowiązującego w dniu wpłaty. opłaty wnoszone są za cały okres nauki
cudzozięmca, w terminie do dnia rozpoczęciakształcęnia lub przystąpienia do egzaminu.

$ 2. Rektor Politechniki opolskiej może:
1) w uzasadnionych przypadkach - przedŁuŻyć, termin wniesienia ptzez cudzozięmca

opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, oddzielnię zakaŻdy rok akademicki
bądŹ semestr nauki;



2) w przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzozj'ęmca lub podjęcia pIzez niego nauki
na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkuóh odpłut.'oŚci' na
wniosek cudzoziemca_ obnizyÓ opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

s 3. 1. Politęchnika opolska zawiera umowy z cudzoziemcami podejmującymi studia na
zasadach odpłatności.

2. Wzor umowy zawieranej z cudzoziemcami podejmującymi studia pierwszego lub
drugiego stopnia stanowi załączniknr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy zawieranej z cudzozięmcami podejmującymi studiatrzeciego stopnia -
studia doktoranckie stanowi załączniknr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzor umowy za'wieranej z cudzoziemcami podejmującymi studia podyplomowę
stanowi załącznlknr 3 do niniejszego zatządzenia.

5. Zawierane przez Politechnikę opolską umowy, o których mowa w ust. 1-4' rejestrowane
są przęz Dział Współpracy Międzynarodowej .

$ 4. Umowy zawarte z cudzoziemcami według wzorów obowiązujących przed dniem
wejścia w Życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją waznośc.

s 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. z 2012 t. poz. 572, z poźn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 paŻdziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywanta ptzęZ
cudzoziemców studiów i szkolen oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych.

$ 6. Traci moc zaruądzenie nr 43l20I1 Rektora Politechniki opolskiej z dnia 30 czerwca
20II r. w sprawie opłat wnoszonych pTZeZ cudzoziemców za usługi edukacyjne świadczone
prZęZ Politechnikę opolską.

$ 7. Zatządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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