Zarządzenie Nr 57/2016
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia
24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów ich
pobierania w Uniwersytecie Opolskim
Na podstawie postanowień art. 98 ust. 2a , 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012.572 ze zm.), § 17 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 (tj. Dz.U. 2016.1501) oraz § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2013 r. dot.
wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminów ich pobierania w Uniwersytecie
Opolskim wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się załącznik nr 4 dot. wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców
studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów
trzeciego stopnia oraz innych form kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, którego treść
określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się treść § 2 ust. 1 punkt b), który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2.1. Roczne opłaty określone w § 1 wnosi się:
b) dla cudzoziemców:
- na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - za semestr, przed rozpoczęciem
semestru, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów,
- na studiach podyplomowych, stażach naukowych i artystycznych, stażach
habilitacyjnych, szkoleniach i za uczestniczenie w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych - nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.”
§2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia
24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi dydaktyczne oraz terminów ich pobierania
w Uniwersytecie Opolskim i załączników do niego nie ulegają zmianie.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Wysokości opłat zawarte w załączniku wymienionym w § 1 ust.1 obowiązują
cudzoziemców, którzy rozpoczynają studia od roku akademickiego 2017/2018.
3. Cudzoziemców rozpoczynających studia przed okresem wymienionym w ust.2 obowiązują
dotychczasowe przepisy dot. wysokości opłat określone zarządzeniem Rektora
Uniwersytetu Opolskiego.

Załącznik do zarządzenia nr 57 /2016
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.12.2016 r.

Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów pierwszego, drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów trzeciego stopnia oraz innych form
kształcenia w Uniwersytecie Opolskim
1. Od roku akademickiego 2017/2018 ustala się następujące wysokości opłat za studia i inne
formy kształcenia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców podejmujących studia
w Uniwersytecie Opolskim na zasadzie odpłatności:
1) za stacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie
prowadzone w języku polskim – rocznie 1 160 EURO (580 EURO za każdy semestr)
bądź równowartość w złotych;
2) za stacjonarne studia doktoranckie – rocznie 1 200 EURO (600 EURO za każdy
semestr) bądź równowartość w złotych;
3) za studia podyplomowe, staże naukowe i artystyczne, staże habilitacyjne, szkolenia i za
uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z kalkulacją
kosztów kształcenia;
4) za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
studia trzeciego stopnia – w wysokości opłat jakie obowiązują obywateli polskich.
5) Równowartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o kurs sprzedaży waluty EURO
banku BZ WBK S.A. według tabeli kursowej „b” (banku prowadzącego rachunki
bankowe Uniwersytetu Opolskiego) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia każdego
semestru, za który opłata za studia jest należna.
2. Szczegółowe zasady zwalniania, umarzania, rozkładania na raty oraz udzielania innych ulg
z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców określa uchwała Senatu.

