Zarządzenie nr 55/2021
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia, studia podyplomowe
oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 79 ust. 2 pkt 1, art. 81 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 38 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021,
poz. 661) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza
się, co następuje:

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, studia podyplomowe
i kursy dokształcające w roku akademickim 2021/2022 wynosi:
1) na kierunki, na których istnieje konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych –
150,00 zł,
2) na kierunek wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia (sprawdzian sprawności fizycznej)
– 100,00 zł,
3) na pozostałe kierunki – 85,00 zł,
4) na studia podyplomowe – 85,00 zł,
5) na kursy dokształcające – 20,00 zł.
Opłata określona w ust. 1 pkt 2-3 umożliwia rejestrację na obie formy studiów (stacjonarną
i niestacjonarną) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.
Kwota opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych przez kandydata kierunków.
Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, dotyczą także cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na
studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
Z opłaty określonej w ust.1 pkt 1-3 zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie
na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz
laureatów konkursów określonych w uchwale nr 10/2021 Senatu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

§2
1. Opłata, o której mowa w § 1, nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Opłata rekrutacyjna określona w § 1 ust. 1 pkt 1-3 podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
1) braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,
2) nieuruchomienia kierunku studiów, o ile była to jedyna forma studiów wybrana przez kandydata
w ramach danego kierunku studiów,
3) rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto przez kandydata
(nadpłata).

3. Opłata rekrutacyjna określona w § 1 ust.1 pkt 4-5 podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
1) rezygnacji ze studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego przed zakończeniem
terminu rejestracji,
2) nieuruchomienia studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,
3) nadpłaty opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto przez kandydata.
4. Kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej lub nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.
Decyzję podejmuje rektor.
5. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej lub nadpłaty dokonuje się, na wniosek kandydata, na wskazany
rachunek bankowy przez kandydata lub na wskazany przez niego adres.
6. W przypadku nieuruchomienia przez Uniwersytet kierunku studiów, studiów podyplomowych,
kursu dokształcającego koszty związane z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi Uniwersytet.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

