
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 

REKTORA  POLITECHNIKI  RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 13 września 2021 r. 

w sprawie zasad ustalania opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, prowadzenie zajęć nieobjętych programem 

studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz realizację różnic 

programowych na studiach niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia w roku 

akademickim 2019/2020 i 2020/2021 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W przypadku osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 

i kontynuujących kształcenie opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz realizację różnic programowych na studiach 

niestacjonarnych są ustalane na zasadach określonych w § 2 i 3. 

§ 2 

1. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest 

ustalana według zasady proporcjonalności łącznej liczby godzin powtarzanych zajęć do 

ogólnej liczby godzin zajęć obowiązujących studenta w danym semestrze na określonym 

kierunku (specjalności), poziomie i profilu. Opłatę ustala się według wzoru: 

ozs
ngs

ngp
ozp   

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

ozp  – wysokość opłaty za powtarzanie, 

ngp – łączna liczba godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach powtarzania 

zgodnie z programem studiów, 

ngs – łączna liczba godzin obowiązująca studenta w danym semestrze zgodnie 

z programem studiów, 

ozs – obowiązująca studenta wysokość opłaty za semestr. 

2. Podstawę do określenia wysokości opłaty za powtarzane zajęcia stanowi ustalona przez 

rektora wysokość opłaty za semestr w cyklu kształcenia, w którym osoba została przyjęta 

na studia. 



3. Wysokość opłaty ustalonej na zasadach określonych w ust. 1 zaokrągla się do pełnych 

złotych.  

§ 3 

1. Wysokość opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów (zajęcia wykraczające poza 

zajęcia obowiązkowe określone w programie studiów, które student realizuje z własnej 

inicjatywy, po uzyskaniu zgody dziekana), jest ustalana według zasady proporcjonalności 

łącznej liczby godzin zajęć dodatkowych do ogólnej liczby godzin zajęć obowiązującej 

w semestrze, w którym są realizowane dodatkowe zajęcia.  

2. Wysokość opłaty w przypadku konieczności realizacji różnic programowych związanych 

z  uzupełnieniem efektów uczenia się niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia 

lub wyznaczanych w związku ze wznowieniem studiów, zmianą kierunku studiów lub 

przeniesieniem, w tym przeniesieniem z innej Uczelni, powtarzaniem określonych zajęć z 

powodu niezadowalających wyników w nauce, powrotem z urlopu, jest ustalana według 

zasady proporcjonalności łącznej liczby godzin zajęć przewidzianych do realizacji do 

ogólnej liczby godzin zajęć obowiązujących w semestrze, z którego są realizowane różnice 

programowe.  

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 ustalana jest przed rozpoczęciem realizacji 

zajęć. 

4. Podstawę do określenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowi ustalona 

przez rektora wysokość opłaty za semestr w cyklu kształcenia, w którym osoba została 

przyjęta na studia. Wzór określony w § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

5. Do opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 


