ZARZĄDZENIE NR 49/2022

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
oraz trybu zwrotu i zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 79 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) w zw. z § 38 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.
z 2021 r. poz. 661) zarządza się, co następuje:

§11. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023, zwana dalej „kandydatem”,
zobowiązana jest wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem
na studia, zwaną dalej „opłatą rekrutacyjną”, w wysokości 85,00 zł.
2. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną określoną w ust. 1 za każde postępowanie
rekrutacyjne, w którym uczestniczy, zarówno w naborze na studia rozpoczynające się
od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023 jak i w naborze na studia
rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023.
3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem zakwalifikowania
kandydata do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

§2.
1. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego,
automatycznie wygenerowany w trakcie rejestracji dokonanej w systemie Elektronicznej
Rejestracji Kandydatów, do którego dostęp znajduje się na stronie internetowej uczelni.
2. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za pośrednictwem banku, poczty lub innych
wyspecjalizowanych podmiotów.
3. Kandydat ma obowiązek przyporządkować wnoszoną opłatę rekrutacyjną do postępowania
rekrutacyjnego, w którym uczestniczy, poprzez wskazanie w tytule zapłaty, którego
postępowania rekrutacyjnego dotyczy opłata rekrutacyjna.

§3.
Kandydat jest zobowiązany zaczytać dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na swoim koncie
w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów do dnia zaniknięcia rejestracji w systemie
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w danym naborze.

§4.
1. Opłata rekrutacyjna, o której mowa w § 1 zarządzenia, pokrywa koszt postępowania
rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadku odstąpienia przez
Uniwersytet Szczeciński od przeprowadzenia albo zakończenia naboru na wybrany przez
kandydata kierunek studiów.
2. Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej za postępowanie rekrutacyjne na kierunku, na którym
Uniwersytet Szczeciński odstąpił od przeprowadzenia albo zakończenia naboru, składa się
do prorektora właściwego ds. studenckich do dnia:
1) 30 listopada 2022 r. - dla naboru na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023;
2) 29 kwietnia 2023 r. - dla naboru na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

§5.
Wniosek o zwrot błędnie wniesionej opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 1 zarządzenia,
rozpatruje prorektor właściwy ds. studenckich.

§6.
1. Kandydat będący wychowankiem domu dziecka podlega zwolnieniu z obowiązku
wniesienia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 1 zarządzenia, na podstawie
dokumentów określonych odrębnymi przepisami przedstawionych komisji rekrutacyjnej.
2. W przypadku kandydata będącego posiadaczem ważnej Karty Polaka ewentualną decyzję
o zwolnieniu z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 1 zarządzenia,
podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich.

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

