UCHWAŁA NR 103
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia
przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j.: Dz. U. z 2012, poz.572 z p. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwala
się, co następuje:
§1
1.

Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami, mogą podejmować i odbywać
studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie Zielonogórskim:
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz.572 z p. zm.), zwanej dalej ustawą
oraz w uchwale Senatu wydanej na podstawie art. 169 ustawy;
2) na podstawie umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
3) na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
4) na podstawie decyzji Rektora.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia
doktoranckie oraz studia podyplomowe:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także
członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt
7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin:
1) posiadający prawo stałego pobytu – mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach
obowiązujących obywateli polskich,
2) posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów –
mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich
albo na innych zasadach, o których mowa ust. 1 pkt. 2)-4) oraz w § 8 ust.1.
4. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących
obywateli polskich albo na innych zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4) oraz w § 8 ust. 1.
5. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest uprawniony do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących
obywateli polskich albo na innych zasadach, wybór ścieżki rekrutacyjnej należy do cudzoziemca
i podlega wskazaniu przez kandydata we wniosku o przyjęcie na studia.

6.
7.

Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe,
studia doktoranckie oraz studia podyplomowe wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.
Ilekroć w uchwale jest mowa o „studiach” bez bliższego określenia, rozumie się przez to studia wyższe,
studia doktoranckie i studia podyplomowe.
§2

1.

2.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe,
jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium
RP,
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia,
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po
rozpoczęciu studiów.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe
prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub,
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
3) uzyskają potwierdzenie przez wydziałową komisję rekrutacyjną wydziału prowadzącego studia
w języku polskim, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na
podjęcie studiów w języku polskim.
§3

1.

2.

3.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się
cudzoziemcy, którzy legitymują się:
1) polskim świadectwem dojrzałości albo,
2) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym
za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu
w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym
za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą,
albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu
polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów
w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) wykażą wymagane szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach
wymagających takich predyspozycji.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy, oprócz dokumentu
wymienionego w ust. 1 pkt 1) albo 2) legitymują się:
1) dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich albo,
2) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia
uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym
został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie
tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy
międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
w Rzeczypospolitej Polskiej.
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy legitymują się:
1) dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich albo,

4.

5.

6.

7.

2) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia
studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w uczelni
za granicą, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą,
chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,
albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych
w Rzeczypospolitej Polskiej.
O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy legitymują się:
1) dyplomem ukończenia w Polsce studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo,
2) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia
studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą,
chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,
albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku, gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą uprawniające
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe podlegają
uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie
stwierdzające ich równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem
ukończenia studiów wyższych w terminie do 1 grudnia danego roku kalendarzowego.
Zaświadczenie nostryfikacyjne wydaje odpowiednio:
1) kuratorium oświaty, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze
względu na siedzibę uczelni, w której zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą
(dla świadectw ukończenia szkół na poziomie równoważnym z polską szkołą średnią), lub
2) rada wydziału, uprawniona do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub
dziedziny sztuki, prowadzącego kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów
wyższych dla ukończonego kierunku studiów (dla dyplomów ukończenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).
Wątpliwości w sprawie autentyczności dokumentów o wykształceniu, w tym także dotyczących statusu
jednostki je wydającej, rozstrzyga jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa
wyższego.
§4

1.

2.

3.
4.
5.

Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe lub
studia doktoranckie przyjmowani są odpowiednio na dany kierunek studiów wyższych lub studia
doktoranckie w ramach obowiązujących limitów przyjęć, zgodnie z uchwalonymi przez Senat
Uniwersytetu Zielonogórskiego warunkami i trybem rekrutacji. W przypadku studiów podyplomowych
zasady rekrutacji i zasady ustalania limitu przyjęć określa regulamin studiów podyplomowych.
Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1:
1) podlegają procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
z uwzględnieniem regulacji przewidzianych w niniejszej uchwale,
2) rejestrują się elektronicznie w systemie „Dziekanat”, z wyjątkiem kandydatów na studia
podyplomowe.
Wprowadzenie danych cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 do systemu „Dziekanat” dokonywane
jest osobiście przez kandydata, a w przypadku studiów podyplomowych przez pracownika właściwego
dziekanatu.
Kandydat zostaje zarejestrowany z chwilą zatwierdzenia jego wniosku w systemie informatycznym
przez pracownika Sekcji Rekrutacji, a w przypadku studiów podyplomowych przez pracownika
właściwego dziekanatu.
Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania
nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego cudzoziemców, o których mowa w ust. 1,
jest złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów wraz z opłatą rekrutacyjną.
Wykaz dokumentów, limity przyjęć oraz kalendarz rekrutacji są określone zarządzeniem Rektora
i ogłaszane w terminie do końca maja każdego roku. W przypadku studiów podyplomowych kwestie te
ustala kierownik studiów podyplomowych i podaje do wiadomości kandydatów zgodnie z regulaminem
studiów podyplomowych.
Przeliczenia ocen stanowiących podstawę przyjęcia na studia umieszczonych na dokumencie
uprawniającym do podjęcia studiów dokonuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. O przyjęciu
cudzoziemca na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego
przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dziekana wydziału prowadzącego studia podyplomowe.
W systemie „Dziekanat” obliczane są punkty rekrutacyjne kandydata cudzoziemca, a następnie jest
on umieszczany na wspólnej liście rankingowej z pozostałymi kandydatami.
Cudzoziemiec ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium RP,
2) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
obranym kierunku i formie kształcenia,
3) kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
4) potwierdzenie znajomości języka polskiego na podstawie jednego z dokumentów
wymienionych w § 2 ust. 2,
5) zaświadczenie nostryfikacyjne (jeżeli jest wymagane) oraz pozostałe dokumenty zgodnie
z § 3 ust. 1 - 4 w terminie określonym w § 3 ust. 5.
Cudzoziemiec, który nie dostarczy podczas rekrutacji dokumentów, o których mowa w ust. 10,
otrzymuje warunkową decyzję o przyjęciu na studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia
podyplomowe (z zastrzeżeniem dostarczenia tych dokumentów we wskazanych tam terminach).
W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 w wyznaczonym terminie,
Dziekan właściwego wydziału zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wydziałową komisję
rekrutacyjną oraz uczelnianą komisję rekrutacyjną celem wszczęcia postępowania w przedmiocie
wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na studia wyższe, studia doktoranckie,
studia podyplomowe, a cudzoziemiec nie może zostać wpisany na kolejny semestr studiów wyższych,
studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.
Proces przyjęcia na studia cudzoziemców podejmujących studia wyższe oraz studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich koordynowany jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.
Cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, wnoszą opłaty
za studia w trybie i na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
§5

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Rekrutacja cudzoziemców, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) na studia wyższe, studia doktoranckie
i studia podyplomowe odbywa się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych.
Cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, obowiązuje złożenie kompletu wymaganych dokumentów
zgodnie z § 4 ust. 7 i 10.
Za poprawne gromadzenie i weryfikację dokumentacji cudzoziemców podejmujących studia wyższe,
studia doktoranckie i studia podyplomowe na podstawie umów międzynarodowych oraz proces
rekrutacji cudzoziemców przyjmowanych na podstawie tych umów, odpowiedzialny jest wyznaczony
przez Dziekana pracownik dziekanatu Wydziału.
§6
Rekrutację cudzoziemców, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 na studia wyższe, studia doktoranckie
i studia podyplomowe na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
regulują odrębne przepisy.
Proces rekrutacji cudzoziemców przyjmowanych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego koordynowany jest przez Sekcję Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
we współpracy z wydziałami.
Sposób i wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców określonych w ust. 1 regulowane są decyzją
ministra.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

§7
Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, studia
doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, na podstawie
umów międzynarodowych czy też na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe
na podstawie decyzji Rektora.
Rekrutacja cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 na dany kierunek studiów wyższych, studia
doktoranckie oraz studia podyplomowe odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcia na studia oraz
złożonych dokumentów. Proces rekrutacji koordynowany jest przez Sekcję Rekrutacji Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego cudzoziemców, o których mowa w ust. 1,
jest dostarczenie w formie pisemnej:
1) wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego w systemie „Dziekanat”
dostępnego na stronie internetowej Uczelni, stanowiącego wniosek o przyjęcie na studia,
2) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 7 i 10.
Uczelnia wymaga tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2),
sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego
przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Sekcja Rekrutacji przyjmuje i weryfikuje dostarczone dokumenty pod względem formalnym, po czym
przekazuje je do Dziekana Wydziału, na którym cudzoziemiec ubiega się o przyjęcie na studia.
Dziekan Wydziału bądź inna upoważniona przez niego osoba weryfikuje przesłane dokumenty pod
względem merytorycznym, następnie Dziekan wnioskuje do Rektora o przyjęcie cudzoziemca na studia
na podstawie jednej z zasad określonych w § 8 ust. 1, wskazanych przez kandydata we wniosku
o przyjęcie na studia, bądź o podjęcie decyzji o odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia.
Cudzoziemiec, który nie dostarczy wszystkich dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 10, otrzymuje
warunkową decyzję o przyjęciu na studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe
(z zastrzeżeniem dostarczenia tych dokumentów we wskazanych w decyzji terminach).
W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 7 w wyznaczonym terminie
właściwy Dziekan Wydziału zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Rektora celem wszczęcia
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji warunkowej
o przyjęciu na studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe, a cudzoziemiec nie może
zostać wpisany na kolejny semestr studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz studiów
podyplomowych.
Zasady określone w ust. 1-8 stosuje się także w przypadku zawierania przez Uniwersytet Zielonogórski
umów z podmiotami zagranicznymi przewidującymi przyjmowanie na studia kandydatów wskazanych
przez drugą stronę umowy.
§8

1.

2.
3.
4.

Cudzoziemcy, o których mowa w § 7, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie
i studia podyplomowe:
1) na zasadach odpłatności;
2) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
3) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
4) jako stypendyści uczelni.
Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, wnoszą opłaty na zasadach określonych w § 10 i 11.
Cudzoziemcy, o których mowa § 7 ust. 1, wskazują we wniosku o przyjęcie na studia wyższe, studia
doktoranckie i studia podyplomowe jedną z podstaw określonych w ust. 1.
Cudzoziemcy określeni w ust. 1 pkt 4 otrzymują stypendium według zasad określonych w uchwałach
Senatu i zarządzeniach Rektora.
§9

Student cudzoziemiec zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dziekana o zmianie
okoliczności faktycznych lub prawnych związanych z przyjęciem go na studia w Uniwersytecie
Zielonogórskim, w tym wskazanych we wniosku o przyjęcie na studia oraz dostarczenia dokumentów
potwierdzających te okoliczności. W szczególności student cudzoziemiec zobowiązany jest przedkładać we
właściwym dziekanacie Wydziału ważne i aktualne dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważną i aktualną polisę ubezpieczeniową bądź inny dokument, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) w przypadku, gdy poprzednie dokumenty utraciły swoją ważność.
§ 10
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie w Uniwersytecie Zielonogórskim na zasadach odpłatności lub
podejmujący studia prowadzone w języku polskim, wnoszą opłaty stanowiące roczną równowartość nie
mniejszą niż:
1) 2.000 euro na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach
magisterskich,
2) 3.000 euro na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa zarządzenie rektora.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą być niższe niż planowany koszt kształcenia
z zastrzeżeniem ust. 6.
Opłaty o których mowa w ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy albo do kasy UZ, w przeliczeniu na
złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
Cudzoziemiec zobowiązany jest wnieść opłatę za studia wyższe, studia doktoranckie i studia
podyplomowe w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.
Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), podejmujący na zasadach odpłatności
studia wyższe prowadzone w języku polskim wnoszą opłaty obniżone o 30 %.
Cudzoziemcy przyjmowani na studia wyższe, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe
na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 1,
podwyższone o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.
Warunki odpłatności za studia, o których mowa w ust. 1, w tym zasady i terminy wnoszenia opłat,
określa umowa zawierana z cudzoziemcem w formie pisemnej, sporządzana przez wydział prowadzący
studia. W przypadku gdy są to studia prowadzone w języku obcym, na wniosek studenta umowa może
być przygotowana w dwóch wersjach językowych (wersja polska z tłumaczeniem na angielski).
§ 11

1.

2.
3.
4.

Cudzoziemcy odbywający studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe w Uniwersytecie
Zielonogórskim na zasadach odpłatności, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub podejmujący
naukę na drugim kierunku studiów lub kształcenie w innej formie na warunkach odpłatności, mogą
ubiegać się o zwolnienie w całości lub obniżenie opłat określonych w § 10. Decyzję w tych sprawach
podejmuje Rektor. Pisemny i udokumentowany wniosek o zwolnienie w całości lub obniżenie opłat,
zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału, należy kierować do Rektora za pośrednictwem
właściwego dziekanatu.
Zwolnienie z opłat za pierwszy semestr studiów nie jest dopuszczalne.
Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać w dziekanacie właściwego Wydziału nie później
niż na 7 dni przed pierwszym terminem wniesienia opłaty. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach losowych, dopuszczalne jest złożenie wniosku po tym terminie.
Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności określone w ust. 1,
w szczególności zaświadczenie o uzyskiwanych przez studenta lub przez członków jego rodziny
dochodach, akty zgonu, umowy o pracę studenta lub członków rodziny studenta itp.
§ 12

1.
2.

3.

Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów cudzoziemców określa
Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Cudzoziemiec będący studentem innej uczelni może przenieść się na studia w Uniwersytecie
Zielonogórskim na zasadach określonych w Regulaminie Studiów, wówczas Rektor określa podstawę
i warunki studiowania zgodnie z § 8. W tym celu Dziekan Wydziału, zgodnie z podaniem studenta,
winien zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ustalenie zasad odbywania studiów przez cudzoziemca.
Zmiana kierunku i formy studiów w ramach Uczelni następuje na zasadach określonych w Regulaminie
Studiów. W przypadku gdy powoduje to zmianę wysokości opłat, cudzoziemiec zobowiązany jest do
podpisania aneksu do umowy, o której mowa w § 10 ust. 8.

§ 13
1.

2.
3.

Cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, po przyjęciu na
studia nabywają prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej wymienione w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym, z tym że cudzoziemcom, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), nie
przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
i zapomóg.
Cudzoziemcom, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2)-4) oraz w § 8 ust. 1 pkt 2), nie przysługują
świadczenia pomocy materialnej określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, finansowane
z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów.
Za nadzór i koordynację spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej
odpowiada Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

