ZARZĄDZENIE Nr 36/2021
REKTORA
MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ
w PŁOCKU
z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia edukacyjne
oraz wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku akademickim
2021/2022
Na podstawie art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i art. 324 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 z późn. zm,)
po zaciągnięciu opinii samorządu studenckiego oraz § 36 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1861 z poźn. zm.),
zarządzam się, co następuje:
§1
Niniejsze zarządzenie określa wysokość opłat za kształcenie studentów, w tym dla
cudzoziemców.
§2
1. W Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, zwanej dalej „Uczelnią", pobiera się
następujące opłaty:
1) za świadczone usługi edukacyjne związane z:
a) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadawalających wyników w nauce,
c) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów,
d) kształceniem
na
studiach
podyplomowych,
kształceniem
specjalistycznym lub kształceniem w innych formach,
e) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się,
f) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
2) za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów:
a) elektronicznej legitymacji studenckiej i jej duplikatu,
b) indeksu i jego duplikatu,
c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów, dodatkowego odpisu, w tym
odpisu w tłumaczeniu na język obcy, duplikatu suplementu do dyplomu lub
odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
d) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu.
2. Ustalone wysokości opłat, o których mowa w ust.1, pkt. 1), lit. a, b oraz f zwane
dalej „opłatami” uwzględniają koszty niezbędne do utworzenia i prowadzenia
studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii Uczelni.
§3
1. Wysokość opłat za semestr za zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1), lit. b i f przedstawia tabela:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE

RODZAJ
STUDIÓW

KIERUNEK

ROK I
I
semestr

ROK II

II
semestr

III
semestr

ROK III

IV
semestr

V
semestr

VI
semestr

x

x

ADMINISTRACJA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

BEZPIECZEŃTWO
WEWNĘTRZNE

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

EKONOMIA

stacjonarne

2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 000 zł 2 000 zł

FINANSE
Z ELEMENTAMI
MATEMATYKI

stacjonarne

2 200 zł 2 200 zł

ZARZĄDZANIE

stacjonarne

2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł

FILOLOGIA

stacjonarne

2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł

NOWE MEDIA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

PRACA SOCJALNA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

KOSMETOLOGIA

stacjonarne

3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł

PIELĘGNIARSTWO

stacjonarne

2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 000 zł 2 000 zł

POŁOŻNICTWO

stacjonarne

2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 500 zł 2 500 zł

x

x

x

x

x

x

3500 zł

3 500 zł

Wysokość opłat za semestr za zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), lit. b i f przedstawia tabela:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA INŻYNIERSKIE
KIERUNEK

RODZAJ
STUDIÓW

INFORMATYKA

stacjonarne

ROK I
I
semestr

ROK II

II
semestr

III
semestr

ROK III

IV
semestr

V
semestr

VI
semestr

ROK IV
VII
semestr

2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł

2. Wysokość opłat za semestr za zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia o których
mowa w § 2 ust. 1, pkt 1), lit. a, b i f przedstawia tabela:
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
KIERUNEK

RODZAJ
STUDIÓW

ROK I
I
semestr

II
semestr

ROK II
III
semestr

IV
semestr

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE Z
ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

EKONOMIA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

EKONOMIA

niestacjonarne 3 400 zł

3 400 zł

x

x

x

x

FILOLOGIA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł

PEDAGOGIKA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

PIELĘGNIARSTWO

stacjonarne

2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł

3. Wysokość opłat za semestr za zajęcia dydaktyczne na jednolitych studiach
magisterskich, o których mowa w § 2 ust. 1 , pkt 1), lit. b i f przedstawia tabela:
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK

RODZAJ
STUDIÓW

ROK I
I
semestr

ROK II

II
semestr

III
semestr

ROK III

IV
semestr

V
semestr

ROK IV

VI
semestr

ROK V

VII
semestr

VIII
semestr

IX
semestr

X
semestr

PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA I
WCZESNOSZKOLNA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

x

x

x

x

PEDAGOGIKA
SPECJALNA

stacjonarne

2 500 zł 2 500 zł

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Za powtarzanie przedmiotu(ów) spowodowane niezadowalającymi wynikami
w nauce oraz za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, studenci
studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wnoszą
opłatę za każdy punkt ECTS przypisany do powtarzanego przedmiotu(ów),
wynoszącą odpowiednio:
Wysokość opłaty

KIERUNEK

w złotych za 1 pkt
ECTS

ADMINISTRACJA

83 zł

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

83 zł

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ II stopnia

83 zł

EKONOMIA - I stopnia

73 zł

EKONOMIA - II stopnia

83 zł

FINANSE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI

73 zł

ZARZĄDZANIE

73 zł

FILOLOGIA - I stopnia

93 zł

FILOLOGIA - II stopnia

83 zł

INFORMATYKA

93 zł

NOWE MEDIA

83 zł

PEDAGOGIKA – II stopnia

83 zł

PEDAGOGIKA SPECJALNA- jednolite studia magisterskie

83 zł

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA-

83 zł

jednolite studia magisterskie
PRACA SOCJALNA

83 zł

KOSMETOLOGIA

117 zł

PIELĘGNIARSTWO - I stopnia

73 zł

PIELĘGNIARSTWO- II stopnia

73 zł

POŁOŻNICTWO

93 zł

W przypadku powtarzania kilku przedmiotów, wysokość opłaty za powtarzanie nie
może przekroczyć opłaty za semestr określonej w ust. 1, 2 i 3. Wysokość opłaty za
przeprowadzenie efektów uczenia się nie może przekroczyć jego kosztów o więcej
niż 20%.
5. Za powtarzanie przedmiotu(ów) lub semestru spowodowane niezadowalającymi
wynikami w nauce oraz za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się,
studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, wnoszą opłatę za każdy punkt ECTS
przypisany do powtarzanego przedmiotu(ów), wynoszącą odpowiednio:

Wysokość opłaty

KIERUNEK

w złotych za 1 pkt
ECTS

EKONOMIA – II stopnia

113 zł

W przypadku powtarzania całego semestru, wysokość opłaty za powtarzanie nie
może przekroczyć opłaty za semestr określonej w ust. 2. Wysokość opłaty za
przeprowadzenie efektów uczenia się nie może przekroczyć jego kosztów o więcej
niż 20%.
6. Opłaty na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia pobierane są
zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych i innych form kształcenia
w wysokościach ustalonych odrębnymi przepisami.
§4
1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym i
nauce, nie ponoszą opłat za naukę na studiach stacjonarnych, z wyjątkiem opłat
za powtarzanie przedmiotu(ów) spowodowane niezadowalającymi wynikami
w nauce oraz za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust.1, na studiach prowadzonych w formie
niestacjonarnej ponoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich
określoną w § 3.
§5
1. Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów wynoszą:
1) 4 zł – za wydanie indeksu;
2) 20 zł:
a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
− dyplom ukończenia studiów w języku obcym,
− suplement do dyplomu w języku obcym,
b) za wydanie duplikatu:
− dyplomu ukończenia studiów,
− suplementu do dyplomu;
3) 22 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1
ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera
się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§6
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wartości pieniężnych, w Uczelni obowiązuje
obrót bezgotówkowy.
2. Dokonywanie i przyjmowanie płatności odbywa się za pośrednictwem rachunku
bankowego Uczelni, z wyjątkiem opłaty za uwierzytelnienie dokumentów,
o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranicą, wnoszonej na rachunek Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
3. Wszelkie płatności dokonywane przez Uczelnię na rzecz studentów (z wyjątkiem
zapomogi) oraz dokonywane przez studentów i inne osoby prawne i fizyczne na
rzecz Uczelni, wykonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Uczelni.

§7
Studenci otrzymujący stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych
studentów, stypendium specjalne i inne świadczenia (z wyjątkiem zapomóg),
zobowiązani są do założenia osobistego konta bankowego.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
01 października 2021 r.

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

