Zarządzenie nr 44/2020
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w związku z Zarządzeniem nr 30/2020
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie: zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego
(realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej) oraz Zarządzeniem nr 42/2020 Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), zarządzam,
co następuje:
§1
1. Uwzględniając częściową realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), obniżam o 20 % wysokość opłat za
usługi edukacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, obowiązujące dla
danego cyklu kształcenia, związane z:
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) kształceniem na studiach w języku obcym;
3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
2. W przypadku, gdy na podstawie dotychczasowych przepisów student uzyskał częściowe
zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, obniżenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
kwoty ustalonej w wyniku tego zwolnienia.
3. Obniżeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają opłaty za następujące usługi
edukacyjne:
1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce;
2) za zajęcia nieobjęte programem studiów;
3) przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się;
4) opłaty za studia podyplomowe i inne formy kształcenia.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, dokonana w wysokości ustalonej na podstawie przepisów
dotychczasowych, jest zaliczana na poczet kolejnego semestru lub roku, jeżeli student nie
złoży pisemnego wniosku o zwrot nadpłaty.

§2
1. W mocy pozostają przepisy dotychczasowe dotyczące warunków i trybu zwalniania z opłat
za usługi edukacyjne, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia
z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2. Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone
usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, gdy na skutek pandemii wirusa
SARS-Cov-2 znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
3. Podstawą wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest utrata przez studenta lub członka jego
rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców
związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
§3
1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds.
Studenckich i Kształcenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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