UCHWAŁA nr 30/2018
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia na
studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
Na podstawie art. 99 ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z
późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 25 Statutu PPWSZ w Nowym Targu, Senat Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu uchwala, co następuje:

§1
1.

W Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych
w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, wprowadzonym
Uchwałą nr 16/2015 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu z dnia 19 czerwca 2015 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 pkt 6) zapis: „(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)” zastępuje się na
zapis: „(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)”.
2) Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:
”1. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia z
listy studentów z innego powodu, student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za
rozpoczęty semestr studiów, w części proporcjonalnej, do odbytych zajęć objętych
planem studiów i programem kształcenia, które zostały przeprowadzone, nawet jeżeli
student w nich nie uczestniczył, licząc do dnia w którym student złożył rezygnację ze
studiów lub został skreślony z listy studentów z innego powodu, a także do uiszczenia
wszelkich innych opłat należnych uczelni za usługi świadczone do momentu rezygnacji
lub skreślenia.
2. Rezygnacja ze studiów musi być złożona w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uważa
się datę złożenia pisma w uczelni, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza. Pismo
studenta dotyczące rezygnacji ze studiów pracownik uczelni opatruje datą wpływu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczelnia przedstawi studentowi pisemne
rozliczenie, uwzględniające kwotę wszystkich należności wymaganych od studenta za
okres świadczenia na jego rzecz usług edukacyjnych i w zależności od rzeczywistego
stanu rozliczeń pomiędzy uczelnią a studentem:
1) student zobowiązany jest do zapłaty na rzecz uczelni kwoty odpowiadającej różnicy
pomiędzy kwotą wynikającą z ust. 1, a kwotą dotychczas wniesionych opłat lub:
2) student otrzymuje zwrot w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością
wniesionych opłat, a kwotą wynikającą z zapisów ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 opłatę semestralną za kształcenie należną uczelni
oblicza się według wzoru:

KN = OS · (DK / DD)
gdzie:
KN – kwota należna uczelni;

OS – opłata semestralna;
DK – liczba dni kalendarzowych

w semestrze, licząc od dnia rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku akademickiego ustaloną przez Rektora
1

zarządzeniem, na każdy kolejny rok akademicki, do dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze
studiów, o której mowa w ust. 2 lub do momentu skreślenia z listy studentów;
DD – liczba dni kalendarzowych w semestrze, od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych włącznie, zgodnie z organizacją roku
akademickiego ustaloną przez Rektora zarządzeniem, na każdy kolejny rok akademicki”.
2.

Pozostałe zapisy Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.
§2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach
wyższych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu w brzmieniu
załącznika do uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 16/2017 Senatu PPWSZ
w Nowym Targu z dnia 26 maja 2017 r. oraz zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR
ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw.
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