
Zarządzenie nr 20/2019 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 24 czerwca 2019 roku 
 

w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie 

w roku akademickim 2019/2020 oraz zasad i warunków zwalniania z części tych 

opłat i rozkładania ich na raty. 

 

Na podstawie: art. 79, 80 i 324  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności zobowiązani są wnosić opłatę za każdy 

rozpoczęty semestr kształcenia, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie 

z programem studiów. 

2. Wysokość opłat rocznych dla cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku 

akademickim 2019/2020 określona jest w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

3. Opłaty za kształcenie, podlegają zwrotowi za okres niepobierania kształcenia, jeżeli 

cudzoziemiec: 

1) otrzymał urlop od zajęć lub udzielono mu innej przerwy w odbywaniu studiów 

na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów lub 

2) zrezygnował z kształcenia z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem 

lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, lub 

3) otrzymał decyzję odmawiającą wydania wizy w rozumieniu przepisów ustawy 

o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z – pózn, 

zm). 

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez 

niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach 

odpłatności, rektor, na wniosek studenta, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić 

z niej całkowicie. 

5. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 

wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

 

§ 2 

Studenci cudzoziemcy, którzy nabędą uprawnienie zwalniające z opłat w trakcie trwania roku 

akademickiego zobowiązani są do proporcjonalnego pokrycia kosztów kształcenia 

poniesionych przez uczelnię do daty nabycia ww. uprawnienia. 

 

§ 3 

Opłaty za usługi edukacyjne, określone są w odrębnym zarządzeniu Rektora KPSW 

w Jeleniej Górze. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

Wysokość opłat rocznych dla cudzoziemców w roku akademickim 2019/2020 

 

L.p. Kierunek Opłata za semestr 

1 Dietetyka 3 120,00 zł 

2 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 880,00 zł 

3 Edukacja techniczno-informatyczna 3 000,00 zł 

4 Filologia angielska 2 880,00 zł 

5 Filologia germańska 2 880,00 zł 

6 Fizjoterapia 3 960,00 zł 

7 Pedagogika 2 700,00 zł 

8 Pielęgniarstwo 3 300,00 zł 

9 Wychowanie fizyczne 3 300,00 zł 

 

 

 

 


