UCHWA A Nr 23/VI/2006
Senatu Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w G ogowie
z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie szczegó owych zasad pobierania op at za wiadczone us ugi edukacyjne
zwi zane z kszta ceniem studentów na studiach niestacjonarnych w roku
akademickim 2006/2007
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U.
nr 164, poz. 1365 ze zm.) postanawia si :

§1
Ustali nast puj ce zasady pobierania op at zwi zanych z kszta ceniem studentów na studiach
niestacjonarnych:
1.

Op aty za kszta cenie na studiach niestacjonarnych dokonywane s na rachunek
Uczelni: 62 1910 1064 2403 6658 4131 0001.

2.

Odp atno
za studia niestacjonarne za jeden semestr p atne s
nast puj cych terminach:
semestr zimowy

do 30 pa dziernika 2006r.

semestr letni

do 28 lutego 2007r.

Studenci I roku wp at za 1 semestr obowi zani s wnie
2006 r.
3.

w ca

w ca

ci w

ci do 30 wrze nia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Rektor mo e odp atno za
studia zaoczne roz
na równe 2 raty (pocz wszy od 2 semestru), p atnych w
nast puj cych terminach:
semestr zimowy

I rata do 30 pa dziernika 2006r
II rata do 31 grudnia 2006r.

semestr letni

I rata do 28 lutego 2007r.,
II rata do 30 kwietnia 2007r.

Podania w tej sprawie nale y kierowa
terminach:

do Rektora i z

semestr zimowy

do 30 wrze nia 2006 roku,

semestr letni.

do 31 stycznia 2007 roku

w dziekanacie w

Podania z one w terminie pó niejszym nie b
rozpatrywane. Do podania nale y do czy
odpowiedni dokumentacj (np. za wiadczenia o zarobkach, za wiadczenia z urz du pracy), w
przypadku jej braku podania b
rozpatrywane negatywnie.
4.

Po przekroczeniu terminu p atno ci op at czesnego obowi zuj odsetki w wysoko ci
ustalonej przez Rektora. Za przekroczony termin uznaje si :
-

w semestrze zimowym ka dy nast pny dzie po 30 X i 31 XII 2006r.
w semestrze letnim: ka dy nast pny dzie po 28 II i 30 IV 2007r.
w przypadku wp aty czesnego w ratach przekroczone terminy op at zachowuje si
dla ka dej raty oddzielnie.

5.

Nieuregulowana nale no
studentów.

za zaj cia dydaktyczne skutkuje skre leniem z listy

6.

Za dat uregulowania nale no ci przyjmuje si dat wp ywu wp aty na konto Uczelni.

7.

W przypadku rezygnacji studenta ze studiów op ata czesnego mo e podlega
zwrotowi. Potr ca si jednak op at za odbyte ju dni zaj dydaktycznych. Za dat
rezygnacji uznaje si dzie z enia karty obiegowej.

§2
Wykonanie uchwa y powierza si Rektorowi.
§3
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
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