Zał. do ZW 91/2014

ZASADY POBIERANIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA
NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH
1. Studia niestacjonarne w Politechnice Wrocławskiej są odpłatne. Płatności obejmują:
 opłaty za studia niestacjonarne;
 opłaty za powtarzanie kursów z powodu niezadowalających wyników w nauce
Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na wydziale, nieprzekraczającą
kosztów kształcenia, ustala Rektor na podstawie propozycji rady wydziału.
2. Szczegółowe warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa
umowa zawarta, w formie pisemnej, między Uczelnią a osobą rozpoczynająca
niestacjonarne studia doktoranckie, lub Uczelnią a osobą rozpoczynająca
niestacjonarne studia doktoranckie i podmiotem sponsorującym.
3. Przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów wskazana w umowie strona
(doktorant albo podmiot sponsorujący) lub wskazane w umowie strony (doktorant i
podmiot sponsorujący) wnosi/wnoszą opłatę lub jej pierwszą ratę na konto
Politechniki Wrocławskiej. Po odznaczeniu wpłaty w systemie JSOS osoba przyjęta
na studia, lub osoba przyjęta na studia i podmiot sponsorujący otrzymują po jednym
egzemplarzu podpisanej umowy. Ponadto jeden egzemplarz umowy jest
przechowywany w teczce osobowej doktoranta.
4. Doktorant i/lub podmiot sponsorujący wnosi/wnoszą kolejne raty opłaty oraz opłatę i
kolejne raty za studia na kolejny semestr studiów, w terminach i w wysokości
określonej w umowie, na konto Politechniki Wrocławskiej. Fakt wniesienia opłaty
odnotowywany jest w systemie JSOS.
5. W przypadku rezygnacji ze studiów doktorant albo podmiot sponsorujący, lub
doktorant i podmiot sponsorujący może/mogą uzyskać zwrot części wniesionej opłaty
za niestacjonarne studia doktoranckie, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej
umowie.
6. Rektor na wniosek dziekana może zwolnić doktoranta – w całości lub części – z opłat
wnoszonych przez niego za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli prowadzi on
ważne ze względu na strategię rozwoju uczelni lub realizację jej celów i zadań badania
naukowe i osiąga w nich wybitne wyniki.
7. Rektor na odpowiednio udokumentowany wniosek doktoranta zaopiniowany przez
dziekana może zwolnić doktoranta – w całości lub części – z opłat wnoszonych przez
niego za niestacjonarne studia doktoranckie za usługi edukacyjne, jeżeli znalazł się on
w trudnej sytuacji materialnej.
8. Uczelnia pobiera również opłaty za wydanie dokumentów i ich duplikatów
(elektronicznej legitymacji doktoranta, oryginału i jednego odpisu dyplomu doktora w
języku polskim, oraz na pisemny wniosek Doktoranta odpisu dyplomu w tłumaczeniu
na język łaciński albo angielski). Wysokość tych opłat określają rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opłaty te nie ulegają zwrotowi w przypadku
rezygnacji ze studiów doktoranckich.
9. W przypadku śmierci doktoranta wszelkie zaległości w płatnościach umarza się.

