ZASADY WYŁANIANIA I TRYB UDZIELANIA BONIFIKATY W OPŁACIE CZESNEGO DLA
STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH, KTÓRZY
UZYSKALI NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM ŚREDNIĄ OCEN CO NAJMNIEJ 4,60
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy:
a)

uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,60 z zastrzeżeniem lit.
b,

b)

w przypadku osób legitymujących się nową maturą, uzyskali na świadectwie
ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4,60 i ponadto uzyskali na egzaminie
maturalnym co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania liczonych jako średnia
z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny – poziom
podstawowy i przedmiot wybrany obowiązkowy – poziom podstawowy (dot. części
pisemnej i ustnej) mogą się ubiegać o bonifikatę w opłacie czesnego.

Średnią ocen na świadectwie maturalnym, o której mowa wyżej, należy obliczać
uwzględniając łącznie oceny danej osoby uzyskane na zakończenie roku oraz na egzaminie
maturalnym. Nie bierze się pod uwagę oceny z zachowania.
Szczegółowe zasady wyłaniania oraz zasady i tryb udzielania bonifikaty w wysokości
czesnego określa załącznik nr 10b do niniejszego zarządzenia.
Studenci, o których mowa wyżej są uprawnieni do:
1. Uzyskania bonifikaty w opłacie czesnego przez cały okres studiów w wysokości 20%
kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do zarządzenia. Bonifikatę w wysokości
25 % mogą otrzymać studenci legitymujący się dodatkowo szczególnymi osiągnięciami w
nauce, działalności społecznej, organizacyjnej lub w sporcie.
2.

Bonifikata nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku oraz w przypadku
jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił
godności studenta.

3. Podejmowania bez opłat kształcenia na drugiej specjalności, w ramach listy specjalności
na danym kierunku aktualnie prowadzonych przez wydział.
4. Uzyskania bonifikaty w opłacie czesnego na drugim podjętym w Uczelni kierunku studiów
w przez cały okres studiów w wysokości 50% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami
nr 1 - 8 do zarządzenia. Postanowienia pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
5. Otrzymywania bezpłatnie publikacji wydawanych przez Uczelnię.
6. Udziału w wybranych zajęciach prowadzonych przez wydział na innych kierunkach
studiów.
7. Udziału w dodatkowych warsztatach i zajęciach przygotowanych przez Biuro Karier.

Załącznik nr 10b do zarządzenia kanclerza nr 4
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

ZASADY WYŁANIANIA I TRYB UDZIELANIA BONIFIKATY W OPŁACIE CZESNEGO DLA
STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH, KTÓRZY
UZYSKALI NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM ŚREDNIĄ OCEN CO NAJMNIEJ 4,60
1. Udzielenie bonifikaty, następuje na wniosek studenta złożony w terminie do 30 września
w przypadku rozpoczynania studiów od semestru zimowego i do 30 stycznia w
przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego. Wnioski złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
2. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać średnią ocen uzyskaną na świadectwie
ukończenia szkoły średniej oraz informacje o szczególnych osiągnięciach w nauce,
działalności społecznej, organizacyjnej lub w sporcie.
3. Kierownik dziekanatu weryfikuje wnioski i przedstawia dyrektorowi wydziału, listę
studentów ubiegających się o udzielenie bonifikaty.
4. W przypadku ubiegania się o bonifikatę w wysokości 25%, dyrektor wydziału oprócz
uzyskanej średniej ocen, bierze pod uwagę również odpowiednio udokumentowane
szczególne osiągnięcia w nauce, działalności społecznej, organizacyjnej lub w sporcie.
5. Dyrektor wydziału podejmuje decyzje o udzieleniu bonifikaty w opłacie czesnego w
terminie 7 dni od daty złożenia wniosku i przekazuje niezwłocznie tę decyzję studentom.
6. Studenci składający wniosek, do momentu uzyskania decyzji dyrektora wydziału,
zobowiązani są wnosić opłaty za studia w trybie regulaminowym. Po uzyskaniu pisemnej
decyzji, osobom wyłonionym do zwolnienia z czesnego, wniesione opłaty za studia
zostaną zwrócone na wskazane we wniosku konto.
7. W terminie do 10 października dyrektor wydziału przesyła kanclerzowi informację
o studentach, którym udzielono bonifikaty, na formularzu wg wzoru określonego w pkt.
10.
8. Bonifikata w opłacie czesnego dotyczy całego okresu studiów i przysługuje studentom
odbywającym studia zgodnie z planem i regulaminem studiów. Bonifikata nie przysługuje
w przypadku powtarzania semestru/roku oraz w przypadku jeśli student naruszył przepisy
obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.
9. W przypadku utraty prawa do bonifikaty student wnosi opłaty czesnego w wysokości
określonej w załącznikach 1 - 7 do niniejszego zarządzenia. Decyzję w sprawie utraty
bonifikaty podejmuje dyrektor wydziału. Od następnego miesiąca od otrzymania decyzji
o utracie bonifikaty, student jest zobowiązany wnosić opłaty za studia w regulaminowej
wysokości.
10. Lista studentów którym udzielono bonifikaty w opłacie czesnego z tytułu wysokiej średniej
ocen na świadectwie maturalnym.
Kierunek studiów: ...................................
L.p. Imię i nazwisko studenta
Nr albumu
Średnia ocen
1.
2.
3.
4.
5.

