ZARZĄDZENIE R-18/2018
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019
w UTH Radom, na zasadach odpłatności studiów i studiów doktoranckich.

Na podstawie:
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1125),
zarządzenia R-38/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat od cudzoziemców podejmujących
i odbywających studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe w UTH Radom, z późn. zm.,
uchwały Nr 1/VIII/2017/2018 Stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia z dnia 12 czerwca 2018 r.
z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
Ustalam opłaty semestralne za odbywanie studiów i studiów doktoranckich dla cudzoziemców, studiujących
w roku akademickim 2018/2019, na zasadach odpłatności w wysokości:
WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

POZIOM KSZTAŁCENIA

Administracja
Ekonomia
pierwszy stopień
Towaroznawstwo

OPŁATA ZA SEMESTR

I rok 600 euro
II rok 550 euro
III rok 500 euro
I rok 600 euro

Administracja
Nauk
Ekonomicznych
i Prawnych

drugi stopień

I rok 700 euro
II rok 600 euro

Prawo

jednolite magisterskie

I rok 800 euro
II rok 600 euro

Studia doktoranckie

w dyscyplinie: ekonomia
w dyscyplinie: towaroznawstwo

I rok 1200 euro
II rok 900 euro

pierwszy stopień

I rok 700 euro
II, III rok 550 euro

Ekonomia
Towaroznawstwo

trzeci stopień

Transport i logistyka/
Transport
Elektrotechnika
Transportu
i
Elektrotechniki

Mechatronika
Turystyka i rekreacja
Transport i logistyka/
Transport

drugi stopień

Elektrotechnika
trzeci stopień
Studia doktoranckie

w dyscyplinie: transport
w dyscyplinie: elektrotechnika

I rok 700 euro
II rok 600 euro
I rok
II rok

1200 euro
975 euro

Samochody
i bezpieczeństwo
w transporcie
drogowym
Logistyka

Mechaniczny

Mechanika i budowa
maszyn
Inżynieria
odnawialnych źródeł
energii
Inżynieria
materiałów
medycznych

pierwszy stopień

I rok 700 euro
II, III rok 550 euro

Budownictwo
Mechanika i budowa
maszyn

drugi stopień
trzeci stopień

Studia doktoranckie

Materiałoznawstwa,
Technologii
i
Wzornictwa

Technologia
chemiczna
Wzornictwo ubioru i
akcesoriów mody
/ Wzornictwo
Bezpieczeństwo
i higiena pracy

w dyscyplinie: mechanika
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja
maszyn

pierwszy stopień

Kosmetologia

Sztuki

I rok 700 euro
II rok 600 euro
I rok 1200 euro
II rok 975 euro

I rok 700 euro
II, III rok 550 euro

I, II, III rok 900 euro

Technologia
chemiczna
Sztuka mediów
i edukacja wizualna

drugi stopień

I rok 700 euro
II rok 600 euro

Grafika

pierwszy stopień

I rok 700 euro
II rok 550 euro
III rok 500 euro

Malarstwo
Architektura wnętrz
Sztuka mediów
i edukacja wizualna

drugi stopień

I rok 700 euro
II rok 600 euro

Grafika
Informatyki
i
Matematyki

Informatyka

pierwszy stopień

I rok 700 euro
II, III rok 550 euro

Matematyka
Filologia polska
Filologia:
- filologia angielska
- filologia germańska
Lingwistyka
stosowana*

FilologicznoPedagogiczny

pierwszy stopień

I rok 700 euro
II, III rok 500 euro

Praca socjalna
Pedagogika
Dziennikarstwo
Filologia angielska
drugi stopień
Pedagogika
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I rok 700 euro
II rok 600 euro

I, II rok 1100 euro

Pielęgniarstwo
Fizjoterapia
Nauk o Zdrowiu
i
Kultury Fizycznej

pierwszy stopień

III rok 1000 euro
I rok 600 euro
II, III rok 550 euro

Wychowanie
fizyczne
Fizjoterapia

jednolite magisterskie

Pielęgniarstwo

drugi stopień

I, II rok 1000 euro
I rok 1100 euro
II rok 1000 euro

*po uruchomieniu kierunku studiów

§2
Ustalam opłaty od cudzoziemców – studentów i doktorantów odbywających studia na zasadach odpłatności
w wysokości obowiązującej obywateli polskich:
1) za powtarzanie z powodu niezadowalających wyników w nauce:
przedmiotu - jedna forma zajęć - 200 zł
przedmiotu - więcej niż jedna forma zajęć - 300 zł;
2) za korzystanie z zajęć dydaktycznych z wybranych dodatkowo przedmiotów nieobjętych planem
studiów:
przedmiot - jedna forma zajęć - 200 zł
przedmiot - więcej niż jedna forma zajęć - 300 zł;
3) za wydanie:
elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta
- 17 zł
indeksu
4 zł
dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
- 60 zł
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów
w tłumaczeniu na język obcy
- 40 zł
dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim
- 120 zł
odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski
albo język łaciński
- 80 zł
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
- 30 zł
duplikatu dokumentu
- opłata o 50% wyższa niż
za wydanie oryginału.
§3
1. Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona jest nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z planem
studiów.
2. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć, korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów wnoszone są
jednorazowo z góry, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu, którego opłata dotyczy.
3. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 3 wnoszone są nie później niż przed wydaniem dokumentów, których
opłata dotyczy.
4. Cudzoziemiec - student i doktorant może wystąpić z wnioskiem do Rektora o przedłużenie terminu
wniesienia opłat, o których mowa w § 1 i w § 2 pkt 1 i 2 lub o rozłożenie ich na raty. Wnioski należy składać
we właściwym Biurze Obsługi Studenta:
1) na trzydzieści dni przed obowiązującym terminem wniesienia opłaty – w przypadku opłaty,
o której mowa w § 1,
2) niezwłocznie po uzyskaniu wpisu na semestr, w którym zajęcia będą realizowane –
w przypadku opłat, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.
5. W przypadku niezachowania terminów wpłat określonych w ust. 1, 2 i 4 naliczane będą odsetki ustawowe.
6. Cudzoziemiec – student i doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty, o której
mowa w § 1. Skierowane do Rektora wnioski należy składać we właściwym Biurze Obsługi Studenta na
trzydzieści dni przed obowiązującym terminem wniesienia opłaty.
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§4
1. Opłaty, o których mowa w § 1 w wysokości określonej w euro mogą być wnoszone w złotych polskich lub w
euro:
1) opłaty w złotych polskich należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego dostępny
w
systemie
„Wirtualna
Uczelnia”
po
zalogowaniu
na
stronie
www.dziekanat.uniwersytetradom.pl lub w kasie Uczelni, w przeliczeniu na złote polskie
według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
poprzedzającym dzień wpłaty,
2)

opłaty w euro należy wnosić na konto bankowe:
PL42 1750 1110 0000 0000 2720 5925
SWIFT: RCBWPLPW

2. Opłaty, o których mowa w § 2 należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przy

użyciu systemu dziekanat (www.dziekanat.uniwersytetradom.pl) lub w kasie Uczelni.
§5
Za przestrzeganie postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy podstawowych jednostek
organizacyjnych i kierownicy Biur Obsługi Studenta, każdy w zakresie swojego działania.
§6
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi
ds. dydaktycznych i studenckich i Prorektorowi ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, każdemu
w zakresie swojego działania.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą na rok akademicki 2018/2019.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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