ZARZĄDZENIE nr 42/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat
pobieranych przez Uniwersytet Opolski
w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
oraz § 13 ust. 4 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 248/20162020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r.) zarządzam, co
następuje:
§1

1. Niniejsze zarządzenie określa:
1) wysokość opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski od studentów
i cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) formy i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1.
2. Przez użyte w niniejszym zarządzeniu określenia należy rozumieć:
1) student – osoba przyjęta na studia w Uniwersytecie Opolskim, w roku
akademickim 2020/2021 będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o
którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
2) cudzoziemiec – osoba podejmująca i odbywająca studia w Uniwersytecie
Opolskim, w roku akademickim 2020/2021, o której mowa w art. 323 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§2
Niniejsze zarządzenie stosuje się do studentów i cudzoziemców rozpoczynających
studia w roku akademickim 2020/2021.
§3
1. Ustala się wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych
przez Uniwersytet Opolski, w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego
zarządzenia:
1) wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
niestacjonarnych studentów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców
określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających
wyników w nauce, wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych
programem studiów oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski
określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4
1. Ustala się formy oraz terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3:
1) dla studentów opłaty na studiach niestacjonarnych wnosi się w ośmiu [ 8 ]
comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do stycznia i
od marca do czerwca w terminie do dziesiątego [ 10. ] dnia każdego z tych
miesięcy,
2) dla cudzoziemców:
a) opłaty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wnosi się opłatę
semestralną, przed rozpoczęciem semestru, nie później niż do dnia
rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów,
b) opłaty na studiach podyplomowych, stażach naukowych i artystycznych,
stażach habilitacyjnych, szkoleniach i za uczestniczenie w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych wnosi się nie później, niż do dnia ich
rozpoczęcia.
3) dla studentów i cudzoziemców opłaty za powtarzane zajęcia wymienione w
załączniku nr 3 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wnosi się przed
rozpoczęciem każdego semestru:
a) zimowego - do 30 września,
b) letniego - do 28 lutego.
2. Za datę wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1 uznaje się dzień ich
zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu Opolskiego.
3. W przypadku wniesienia opłat, o których w ust. 1, po terminie określonym w
niniejszym zarządzeniu uprawnia Uniwersytet Opolski do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie.
4. Uniwersytet Opolski nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego
zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe na skutek okoliczności
leżących po stronie studenta lub cudzoziemca zobowiązanego do wniesienia
opłaty, w szczególności w wyniku wskazania niewłaściwego numeru rachunku
bankowego.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
niestacjonarnych studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim
2020/2021
I Jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia
Wydział/Kierunek

I rok

II rok

III rok

IV rok

V i VI rok

3 500 zł
3 700 zł
3 700 zł

3 400 zł
3 500 zł
3 500 zł

3 300 zł
3 500 zł
3 500 zł

-

-

1 750 zł

-

3 700 zł

3 500 zł

3 500 zł

-

-

4 100 zł

4 000 zł

3 900 zł

-

-

30 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

4 100 zł

4 100 zł

2 050 zł*

-

3 500 zł
4 000 zł

3 300 zł
3 700 zł

3 100 zł
3 500 zł

3 500 zł

3 500 zł

3 500 zł
3 500 zł
5 000 zł

3 300 zł
3 300 zł
4 700 zł

3 100 zł
3 100 zł
4 600 zł

3 100 zł

3 100 zł

4 600 zł

4 600 zł

3 860 zł
3 860 zł

3 860 zł
3 860 zł

3 860 zł
3 860 zł

-

-

4 060 zł

4 060 zł

4 060 zł

4 060 zł

4 060 zł

3
3
3
3

1 750 zł*
1 750 zł*

Wydział Ekonomiczny
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka
przestrzenna
Logistyka

Wydział Filologiczny
English Philology

Wydział Lekarski
Lekarski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Informatyka (studia
inżynierskie)

4 100 zł

Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Psychologia

Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Bezpieczeństwo
wewnętrzne
Prawo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Architektura krajobrazu
Ochrona środowiska
Biomonitoring
Biotechnologia (studia
inżynierskie)
Biotechnologia
medyczna
Rolnictwo
Gospodarka leśna
*opłata za semestr

3
3
3
3

900
900
900
900

zł
zł
zł
zł

3
3
3
3

700
700
700
700

zł
zł
zł
zł

500
500
500
700

zł
zł
zł
zł

1 750 zł*

3 900 zł

3 700 zł

3 700 zł

-

3 900 zł
3 900 zł

3 700 zł
3 700 zł

3 500 zł
3 500 zł

1 750 zł*
1 750 zł*

-

II

Studia drugiego stopnia
Kierunek

I rok

II rok

Wydział Ekonomiczny
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Zarządzanie

3
3
3
3

500
500
500
500

zł
zł
zł
zł

3
3
3
3

400
400
400
400

zł
zł
zł
zł

Wydział Filologiczny
English Philology

4 500 zł

4 100 zł

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Informatyka (studia 3 semestralne)
Matematyka

4 100 zł
3 400 zł

2 050 zł*
3 400 zł

3 500 zł
3 500 zł

3 500 zł
3 500 zł

3 900 zł
3 900 zł

3 900 zł
3 900 zł

3 500 zł

1 550 zł*

3 500 zł

3 500 zł

3 500 zł

1 550 zł*

3 400 zł
3 400 zł

1 650 zł*
3 400 zł

Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika
Praca socjalna

Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Architektura krajobrazu (studia 3
semestralne)
Biologia w języku polskim z modułem
nauczycielskim (studia 2 letnie)
Ochrona środowiska (studia 3
semestralne)
Biotechnologia (studia 3 semestralne)
Biotechnologia medyczna (studia 2
letnie)
*opłata za semestr

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców,
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021
Od roku akademickiego 2020/2021 ustala się następujące wysokości opłat za studia
i inne formy kształcenia dla cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie
Opolskim na zasadach odpłatności:
1) za stacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia
magisterskie - rocznie 5 000,00 zł (2 500,00 zł za każdy semestr);
2) za studia podyplomowe, staże naukowe i artystyczne, staże habilitacyjne,
szkolenia i za uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
zgodnie z kalkulacją kosztów kształcenia;
3) za studia niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie - w wysokości opłat jakie obowiązują studentów (załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających
wyników w nauce, wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych
programem studiów oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski
w roku akademickim 2020/2021
I. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadawalających wyników w nauce

1)
2)

3)
4)

Opłata za powtarzanie przedmiotu z powodu
niezadowalających wyników w nauce w ramach
powtarzania semestru lub wpisu warunkowego
Opłata za powtarzanie przedmiotu z powodu
niezadawalających wyników w nauce w ramach
powtarzania semestru lub wpisu warunkowego na
kierunku lekarskim
Opłata za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego
Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z
powtarzaniem zajęć przez cudzoziemców wynoszą

70 zł/pkt ECTS

500 zł/pkt ECTS
100 zł/semestr
stawki określone
w punkcie 1), 2) i
3)

II. Opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów

1)
2)

Opłata za kontynuowanie nauki języka obcego ponad
limit określony w planie studiów
Opłaty za korzystanie z zajęć rekreacyjno-sportowych
dla studentów ponad limit określony w planie studiów

250 zł/semestr
60 zł/semestr

III. Opłaty rekrutacyjne*

1)

Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o
przyjęcie na studia wynoszą:

85 zł / 150 zł (w
przypadku konieczności
sprawdzenia uzdolnień
artystycznych)

* Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są
następujące przypadki:
a) nieotwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
b) pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
c) nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie
opłaty po terminie.
Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata złożony do 31 października
2020 r. (rekrutacja letnia) lub 31 marca 2021 r. (rekrutacja zimowa). Instrukcja
postępowania i wzór wniosku znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji
Kandydatów w zakładce Opłaty. Wniosek potwierdzony przez Pełnomocnika
Rektora ds. Rekrutacji kierowany jest do Kwestury i zwrot zostaje dokonany na
numer rachunku bankowego podany przez kandydata.

IV. Opłaty za potwierdzanie efektów kształcenia

1)

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

500 zł za każdy
przedmiot

V. Uniwersytet Opolski pobiera również następujące opłaty:

1)
2)

Za wydanie legitymacji studenckiej
Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

3)

za wydanie odpisu innego niż wydane na podstawie
art. 77 ust. 2 ustawy
- dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
- i suplementu do dyplomu w języku obcym
za wydanie duplikatu
- dyplomu ukończenia studiów
- suplementu do dyplomu
za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w
art.78 ust.1 ustawy, przeznaczonych do obrotu
prawnego za granicą

4)
5)

22 zł
pobiera się opłatę
o połowę wyższą
od opłaty za
wydanie oryginału
20 zł

20 zł
26 zł

