ZARZĄDZENIE Nr 19/2016
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe
w UKSW w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie § 32 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu UKSW, w związku z art. 98 ust. 2a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zarządza
się, co następuje:
§1
1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich,
studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów
pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych dla kandydatów
kwalifikowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania
efektów uczenia się, wynosi 85 zł.
2. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków lub specjalności studiów stacjonarnych
lub niestacjonarnych, za pierwszy kierunek lub specjalność wnosi opłatę w wysokości 85 zł,
a za każdy następny kierunek lub specjalność – 60 zł, odrębnie w ramach studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Kandydat, który potwierdzi swoje uprawnienia laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego
w zakresie określonym w Uchwale Nr 102/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego
w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018, zostaje zwolniony z wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
4. Kandydat, który zapisując się na kierunek lub specjalność potwierdzi swoje uprawnienia laureata
konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w zakresie określonym w Uchwale Nr 101/2015
Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia
laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym
organizowanych przez uczelnię w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018, zostaje
zwolniony z wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
5. Warunkiem zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 3 i 4 jest potwierdzenie uprawnień w Biurze
Rekrutacji w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia.
6. Kandydaci, będący stypendystami RP, zostają zwolnieni z opłat rekrutacyjnych.
§2
Zasady wnoszenia i zwrotu opłaty rekrutacyjnej określa odrębne zarządzenie Rektora.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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