Komunikat nr 9
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe
w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września
2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1608), oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 38 Senatu ZUT z dnia
30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim
2017/2018:
1. Ustala się wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe tzw. opłaty
rekrutacyjne w roku akademickim 2017/2018 dla osób ubiegających się o przyjęcie:
a) na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:
architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo: 125 zł
b) na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunki:
architektura i urbanistyka, wzornictwo: 75 zł
c) na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
pozostałe kierunki studiów: 75 zł
2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich
i międzynarodowych ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą
opłatę rekrutacyjną w wysokości: 10 zł
3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 i 2
w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą
formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub
drugiego stopnia).
4. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
a) nieuruchomienia kierunku studiów,
b) wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu,
c) udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych,
teście kwalifikacyjnym.

Wniosek kandydata opiniuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej i akceptuje
przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej, a w przypadku kandydata-cudzoziemca
opiniuje i akceptuje prorektor ds. kształcenia.
5. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć
odpowiednio w Dziale ds. Studenckich lub Dziale Kształcenia (kandydaci-cudzoziemcy)
w terminie:
a) do 30 listopada 2017 r.– w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
b) do 30 kwietnia 2018 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.
6. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer
rachunku bankowego.
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