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Zarządzenie Nr 49/2010
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
1. W zarządzeniu nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku
akademickim 2010/2011, zmienionego zarządzeniem nr 43/2010 z dnia 26 lipca 2010 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 w części III. Kursy pkt. 9-10 otrzymują brzmienie:
„9. Kurs kultury polskiej dla obcokrajowców (30 godzin)
1500 zł za kurs;
10. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
niebędących studentami UKSW:
a) zwykły (60 godzin)
1200 zł za kurs;
b) indywidualny (30 godzin)
2100 zł za kurs;”;
2) w § 1 po części III. Kursy dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wysokość opłat za kursy języka polskiego dla cudzoziemców, prowadzone na zlecenie
innej uczelni, jest ustalana na mocy porozumienia między UKSW a uczelnią zlecającą.”;
3) w § 2 w części III. Kursy pkt. 8-9 otrzymują brzmienie:
„8. Kurs kultury polskiej dla obcokrajowców (30 godzin)
9. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
niebędących studentami UKSW:
a) zwykły (60 godzin)
b) indywidualny (30 godzin)

1500 zł za kurs;

1200 zł za kurs;
2100 zł za kurs;”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.
Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

