Zarządzenie Rektora
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 35/2019
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie: zmiany
edukacyjne

zarządzenia W sprawie ustalenia zasad pobierania

opłat za świadczone usługi

Działając na podstawie art. 79 oraz art. 163 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2019 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm., dalej
„ustawa"), niniejszym zarządzam co następuje:
§1
Zmieniam treść zarządzenia Rektora nr 27B/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie ustalenia
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w ten sposób, że
1) §1 ust. 3 zarządzenia uzyskują nowe następujące brzmienie:
„3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 na każdy rok akademicki określa Rektor w
drodze odrębnego zarządzenia.""
2) § 3 zarządzenie zmienia się treść ust. 1 i dodaje ust. 4 na skutek czego § 3 uzyskuje nowe
następujące brzmienie:
,,§ 3
I. Osoby skierowane na powtarzanie zajęć na roku lub semestrze studiów, a także
cudzoziemcy kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim (z zastrzeżeniem
ust. 4), wnoszą opłatę określoną odpowiednio w 5S' 1 ust. I lit, a lub lit. c według własnego
wyboru -jednorazowo za cały rok lub semestr akademicki do dnia:
- 7października — w przypadku odpłatności za cały rok,
- 7 października — w przypadku powtarzania zajęć semestru zimowego, a także w
przypadku odpłatności za semestr zimowy,
28 lutego — w przypadku powtarzania zajęć semestru letniego, a także w przypadku
odpłatności za semestr zimowy.
2. Na początku roku akademickiego student składa w dziekanacie właściwego dla studenta
wydziału oświadczenie o wyborze sposobu płatności (oplata jednorazowa lub za semestr).
W wypadku braku złożenia oświadczenia student zobowiązany jest do zapłaty
jednorazowej w terminie określonym w ust. 1.
3. W przypadku ukończenia studiów przed końcem okresu ich maksymalnej długości, student
zobowiązany jest do wniesienia opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia,
należnych za czas do końca okresu, o którym wyżej mowa.
4. Cudzoziemcy przyjęci na studia stacjonarne w języku polskim na pierwszym roku wnoszą
opłatę za studia w terminie 7 dni od podpisania umowy o świadczenie usług
edukacyjnych."
*2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku
akademickiego 2019/2020.
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