
UNIWERSYTET        
MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W TORUNIU 
 
 

UCHWAŁA Nr 106 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 25 września 2012 r. 
 

zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

 
S e n a t   uchwala , co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania  z tych opłat wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„ W przypadku skreślenia studenta/doktoranta z powodu nieuiszczenia czesnego, 
Uniwersytet zachowuje prawo do pobrania opłaty za okres dwóch miesięcy  
w kwocie odpowiadającej 2/9 wysokości opłaty rocznej.” 

 
2. po § 17 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
 

„W przypadku skre ślenia studenta/doktoranta z powodu nieuiszczenia opłaty, 
o której mowa w § 11, Uniwersytet zachowuje prawo do pobrania opłaty za zajęcia 
dydaktyczne do dnia skreślenia. Wysokość opłaty wylicza się mnożąc liczbę godzin 
zajęć dydaktycznych zrealizowanych do dnia skreślenia przez wysokość stawki za 
jedną godzinę.”  

 
3. § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Student/doktorant, który ui ści czesne i złoży pisemną rezygnację ze studiów 
(rozwiąże umowę) po rozpoczęciu roku akademickiego/semestru otrzymuje zwrot 
kwoty przewyższającej opłatę należną Uniwersytetowi za czas studiów przed 
rezygnacją. Opłata należna Uniwersytetowi za czas studiów przed rezygnacją 
stanowi kwotę 1/9 wysokości opłaty rocznej za każdy rozpoczęty miesiąc studiów.” 

 
 
 



4. po § 18 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
 

„Student/doktorant, który ui ści opłatę, o której mowa w  § 11 i złoży pisemną 
rezygnację ze studiów lub z zajęć, o których mowa w § 2 pkt 4, 5, 7 (rozwiąże umowę) 
po rozpoczęciu roku akademickiego/semestru otrzyma zwrot kwoty przewyższającej 
opłatę należną Uniwersytetowi za zajęcia, które odbyły się do czasu rezygnacji. 
Wysokość należnej opłaty wylicza się mnożąc liczbę godzin zajęć dydaktycznych 
zrealizowanych do dnia rezygnacji przez wysokość stawki za jedną godzinę zajęć.” 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2012 r. 

 
 
 
 
 Przewodniczący Senatu 
 
 
 
                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
          R e k t o r 

 
 


