ZARZĄDZENIE Nr 18/2020
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe
w UKSW na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu UKSW, w związku z art. 79 ust. 2 pkt 1, 2 oraz ust.
3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
85) - 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 postępowania rekrutacyjnego
oraz 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 zostaje zwolniony z pełnej płatności za rejestrację:
za pierwszy zapis na kierunek lub specjalność wnosi opłatę w wysokości 85 zł, za każdy
następny kierunek lub specjalność – 60 zł, odrębnie w ramach studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych.
3. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kierunek, na którym występuje konieczność
przystąpienia do egzaminu wstępnego, wnosi opłatę w wysokości 100 zł.
4. W przypadku opłat dokonywanych za granicą istnieje możliwość wpłaty na konto dewizowe
UKSW – odpowiednio 20 EUR lub 22 USD (za każdy kierunek lub specjalność),
a w przypadku kierunków objętych egzaminami wstępnymi odpowiednio: 23 EUR lub 26
USD.
5. Kandydat, który zapisując się na kierunek lub specjalność, potwierdzi swoje uprawnienia
laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w zakresie określonym w Uchwale Nr
142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad
stopnia centralnego w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, zostaje
zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za ten zapis, na którym zostały

potwierdzone uprawnienia, z wyłączeniem finalistów olimpiad biorących udział w rekrutacji
na kierunek lekarski, którzy nie podlegają zwolnieniu z obowiązku wniesienia opłaty
rekrutacyjnej.
6. Kandydat, który zapisując się na kierunek lub specjalność, potwierdzi swoje uprawnienia
laureata lub finalisty konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w zakresie
określonym w Uchwale Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów
i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich oraz organizowanych
przez uczelnię w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, zostaje zwolniony
z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za ten zapis, na którym zostały potwierdzone
uprawnienia.
7. Warunkiem zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 5 i 6 jest
potwierdzenie uprawnień w Biurze Rekrutacji w terminie do ostatniego dnia rejestracji na
studia.
8. Kandydaci, będący stypendystami Rządu RP, zostają zwolnieni z obowiązku wniesienia
opłaty rekrutacyjnej.
9. Warunkiem zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8 jest
potwierdzenie uprawnień w Biurze Rekrutacji w terminie do ostatniego dnia rejestracji na
studia, po uprzednim otrzymaniu przez Biuro Rekrutacji od właściwych instytucji
stosownych dokumentów potwierdzających status stypendysty Rządu RP.
10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata złożony w formie pisemnej,
właściwy prorektor nadzorujący rekrutację na studia, działający na podstawie
pełnomocnictwa Rektora, może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty
rekrutacyjnej.
11. Wnioski, o których mowa w ust. 10 rozstrzyga się do ostatniego dnia rejestracji zgodnie
z harmonogramem rekrutacji na studia.
§2
Zasady wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określa odrębne zarządzenie
Rektora.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

