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UCHWAŁA NR 13/2011 
SENATU KARKONOSKIEJ PA ŃSTWOWEJ SZKOŁY WY ŻSZEJ  

 W JELENIEJ GÓRZE 
z dnia 30 września 2011 roku 

 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 29/2007 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  
w Jeleniej Górze z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z tych opłat 
studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze  
 
Na podstawie: art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. nr 164,poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1 
1. w § 1 ust. 1  
1) pkt 1b otrzymuje brzmienie: 

b) za powtarzanie zaliczenia lub egzaminu z niezaliczonego przedmiotu przy powtarzaniu    
semestru lub po warunkowym wpisie na semestr; 

 
2) pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

a) za powtarzanie zaliczenia lub egzaminu z niezaliczonego przedmiotu przy powtarzaniu 
semestru lub po warunkowym wpisie na semestr; 

 
3) dodaje się w pkt 2 f i g w brzmieniu: 

f) za zajęcia dydaktyczne danego semestru jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów w formie stacjonarnej, za wyjątkiem studentów o których mowa w 
art. 170a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), studiujących drugi kierunek na studiach 
stacjonarnych bez wnoszenia opłat; 

g) za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 
z późn. zm.). 

 
2. w § 3  
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Student obowiązany jest wnieść opłaty, o których mowa w §1 ust. 1, pkt 1, ppkt 1 b-h oraz 

ppkt 2 a-b w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji dziekana wydziału. 
 
2) uchyla się ust. 3  
 
3. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
3. W przypadku rezygnacji ze studiów, studiów podyplomowych lub kursów, w trakcie roku 

akademickiego studentowi przysługuje zwrot części opłaty, wniesionej za okres 
przypadający po dniu rezygnacji z zajęć. 

 
4. w § 7  
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Osoby osiągające wybitne wyniki w nauce mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe 

zwolnienie z opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych. 
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2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
4. Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłat muszą spełniać dodatkowo przepisy 

przewidziane regulaminem pomocy materialnej dla stypendiów rektora dla najlepszych 
studentów. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt. 3, 
który dotyczy studentów przyjętych na studia począwszy od  roku akademickiego 2012/2013.  
 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 
 
 

 
 

 
 


