
Zarządzenie nr 55/2018 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

   

w sprawie trybu wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących i odbywających 

studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
 

Na podstawie § 11, 12 i 13  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 

czerwca 2018 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów 

i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. 

z 2018 roku poz. 1125) zarządza się, co następuje:  

   

§ 1  

1. Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów na zasadach odpłatności ustala 

Rektor. 

 

§ 2 

1. Cudzoziemiec podejmujący w studia w języku polskim na zasadach odpłatności, 

obowiązany jest wnieść opłatę za cały okres nauki, w terminie do dnia rozpoczęcia 

kształcenia. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia 

opłaty, nie później jednak niż do 30 października roku akademickiego, w którym 

cudzoziemiec podjął studia. Podstawę do wniesienia opłaty stanowi każdorazowo decyzja 

Rektora.  

2. Opłatę za studia należy wnieść na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Opłatę można również wnieść w kasie PWSW.  

3. Dowód wniesienia opłaty za studia cudzoziemiec jest obowiązany niezwłocznie dostarczyć 

do sekretariatu instytutu, w którym odbywa kształcenie.  

   

§ 3  

1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek cudzoziemca, Rektor  może 

wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr 

nauki.  

2. Rektor, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w §1 ust. 

1 lub zwolnić z niej całkowicie w przypadku:  

1) udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca,  

2) podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  

   

§ 4  

1. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje 

skreślenie z listy studentów.  

2. Wniesienie należnych opłat jest warunkiem dopuszczenia do zajęć, rejestracji na następny 

rok studiów, dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.  

 

§5  

1. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec:  

1)   otrzymał urlop,  



2)   zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem 

lekarskim,  

3)   z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.  

4) otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów Ustawy  

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.Uz 2017 r. poz.2206 i 2282 oraz  

z 2018 r. poz.107, 138 i 771).  

3. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca bądź w kasie 

uczelni. 

4. Ubiegając się o zwrot opłaty cudzoziemiec składa wniosek o zwrot opłaty za studia 

do Rektora wraz z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację, o której mowa 

w ustępie 2. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 cudzoziemiec składa w sekretariacie instytutu. 

 

§ 6  

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie podejmowania i odbywania 

przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1125).  

 

§ 7  

Traci moc Zarządzenie Nr 80/2017 z 29 września 2017 roku w sprawie: trybu wnoszenia opłat 

przez cudzoziemców podejmujących i odbywających studia w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  

   

§ 8    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 


