ZARZĄDZENIE NR 31/2017
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 08.05.2017 r.
w sprawie: wysokości opłat za stacjonarne i niestacjonarne
w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2017/2018.

studia

doktoranckie

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z poźn. zm.) i Uchwały nr 344/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat doktorantów zarządzam co nastepuje:
§1
Ustala się wysokość opłaty rocznej za niestacjonarne studia doktoranckie oraz opłatę za
powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych
i niestacjonarnych studiach doktoranckich.
Wydział Biologiczno–Rolniczy
Nazwa kierunku

Opłata roczna za
studia niestacjonarne

Opłata za
powtarzanie przedmiotu

Nauki biologiczne

5 000,00 zł

500,00 zł

Nauki rolnicze

5 000,00 zł

500,00 zł

Opłata roczna za
studia niestacjonarne

Opłata za
powtarzanie przedmiotu

Literaturoznawstwo

–

500,00 zł

Językoznawtwo

–

500,00 zł

Opłata roczna za
studia niestacjonarne

Opłata za
powtarzanie przedmiotu

Archeologia

–

500,00 zł

Filozofia

–

500,00 zł

Historia

4 000,00 zł

500,00 zł

Socjologia

4 000,00 zł

500,00 zł

Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku

Wydział Socjologiczno–Historyczny
Nazwa kierunku

§2
1.
Opłatę roczną za niestacjonarne studia doktoranckie doktorant wnosi w terminie określonym
w umowie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.
2.
Opłatę za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich doktorant wnosi w terminie 2 tygodni przed
rozpoczęciem zajęć z tego przedmiotu w danym semestrze.
3.
Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w Dziekanacie Wydziału.
§3
1.
Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić dopuszczenia doktoranta do udziału w powtarzanych
zajęciach danego przedmiotu w przypadku braku potwierdzenia, że opłata została wniesiona przez
doktoranta w terminie.
2.
W przypadku braku opłaty, o której mowa w § 1, Dziekan Wydziału i Kierownik Studiów
Doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.
§4
1.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Rzeszowskim, którzy będą bronić pracę
doktorską w innej uczelni, a zdają egzamin z języka nowożytnego w Uniwersytecie Rzeszowskim,
uiszczają opłatę manipulacyją w wysokości 100,00 zł.
2.
Organizatorem egzaminu dla osób wymienionych w ust. 1 jest Kierownik Uniwersyteckiego
Centrum Nauki Języków Obcych.
3.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka obcego jest okazanie dowodu wpłaty
wymaganej kwoty.
§5
Traci moc Zarządzenie nr 23/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12.05.2016 r.
w sprawie: wysokości opłat za stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie
Rzeszowskim w roku akademickim 2016/2017.
§6
Zarządzenie obowiązuje w roku akademickim 2017/2018.

REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

