
RP-0211-83/2020 
 
 

 
Zarządzenie nr 83/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 29 maja 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia nowego terminu pobierania opłat za studia 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911) oraz  

§ 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zw. z § 2 zarządzenia  

nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku  

w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ze względu na realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

oraz umożliwienie uzyskania zakładanych efektów uczenia się i zaliczenie semestru 

letniego 2019/2020, przywraca się pobieranie opłat za studia.  

2. Wysokość opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego 

stopnia w semestrze letnim 2019/2020 określa: 

1) dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 – zarządzenie nr 31/2019 

Rektora UPP z dnia 26 marca 2019 r.; 

2) dla studiów rozpoczętych w latach poprzednich umowa zawarta pomiędzy studentem 

a Uniwersytetem lub odpowiednie zarządzenie Rektora UPP. 

3. Wysokość opłat za studia dla cudzoziemców określa: 

1) dla podejmujących studia w roku akademickim 2019/2020 – zarządzenie nr 4/2019 

Rektora UPP z dnia 10 stycznia 2019 r.; 

2) dla podejmujących studia w roku akademickim 2018/2019 – zarządzenie nr 16/2018 

Rektora UPP z dnia 8 marca 2018 r.; 

3) lub umowa zawarta pomiędzy studentem a Uniwersytetem. 

4. Opłaty za semestr letni 2019/2020 należy wnieść w terminie od 15 czerwca do 3 lipca 

2020 r. 

5. Warunki i tryb zwalniania z opłat za studia określa zarządzenie nr 113/2019 Rektora UPP 

z dnia 8 października 2019 r. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 Rektor 

              /-/ 

        prof. dr hab. Jan Pikul 


