Poz. 296
ZARZĄDZENIE NR 115
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
świadczone studentom cudzoziemcom
Na podstawie art. 79 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 1 pkt 2, 3, 5 oraz
art. 324 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668) zarządza się co następuje:
§1
Zarządzenie określa warunki i tryb zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
świadczone cudzoziemcowi – studentowi studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zwanego dalej „studentem”.
§2
1. Student może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o zwolnienie z opłat
w całości lub w części.
1)
2)
3)
4)

2. Podstawą do zwolnienia z opłaty może być:
osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce;
uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie stypendialnym;
istotne pogorszenie w trakcie studiów sytuacji materialnej studenta;
działalność studenta na rzecz Uniwersytetu wykonywana społecznie, ważna dla
uczelni i wymagająca poświęcenia znaczącej ilości czasu.

3. Rektor może zwolnić studenta z opłat w całości lub w części w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, innych niż określone ust. 2.
4. Rektor może zwolnić studenta z opłat w całości lub części za:
1) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z
niezadowalających wyników w nauce;
2) kształcenie na studiach w języku obcym;
3) kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

powodu

§3
1. Wykazanie spełnienia przesłanki zawartej w § 2 ust. 2 lub 3 spoczywa na
studencie.
2. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, student załącza dokumenty
potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w § 2 ust. 2 lub 3.

§4
1. Rektor wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwolnienia z opłat
w całości lub części po wcześniejszym uzyskaniu opinii kierownika jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu, w której student odbywa studia.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, student może, w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia, wnieść do Rektora wniosek o ponowne rozpatrzenie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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