Komunikat nr 9/2014
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie: weryfikacji zasad odpłatności za studia stacjonarne

1. W związku ze zmianą stanowiska Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie
interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, poniżej
przedstawiam wyjaśnienia dotyczące prawa do studiowania na studiach stacjonarnych bez
wnoszenia opłat, w ramach określonego tą ustawą limitu punktów ECTS oraz zasad
weryfikacji uprawnienia do nieodpłatnego podejmowania studiów stacjonarnych:
„Studentów przyjętych na studia przed dniem wejścia w życie ustawy oraz przyjętych na
studia na rok akademicki 2011/2012, a także na rok akademicki 2012/2013, wobec
których decyzja o przyjęciu na studia została wydana w roku akademickim 2011/2012
(tj. do 30 września 2012 r.) nie dotyczą przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów.
Dopiero studenci lub absolwenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego
2012/2013 lub w kolejnych latach, wobec których decyzję o przyjęciu na studia wydano po
30 września 2012 r. podejmują studia, których dotyczą regulacje odnoszące się do
wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów. W przypadku podjęcia studiów
równocześnie na kilku kierunkach, student, co do którego decyzje zostały wydane po
30 września 2012 r. wskazuje, przed faktycznym rozpoczęciem zajęć, który z tych
kierunków będzie jego drugim kierunkiem, w rozumieniu przepisów dotyczących
odpłatności za drugi kierunek. Pojęcie „drugi kierunek studiów stacjonarnych”,
w rozumieniu odpłatności za studia stacjonarne, odnosi się wyłącznie do studiów
podejmowanych od roku akademickiego 2012/2013 (i później), wówczas, gdy decyzja
o przyjęciu na studia została wydana po 30 września 2012 r. (…) Osoby, które podjęły
studia po 1 października 2012 r. (decyzja o przyjęciu na studia wydana po 30 września
2012 r.), zaczynają kształcenie z „czystym kontem”, a ich poprzednie kierunki studiów nie
są w ogóle brane pod uwagę przy ustalaniu przez uczelnię ewentualnej odpłatności za
studia. Odnosi się to także do obliczania punktów ECTS. Punkty ECTS uzyskane w roku
akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 (z zastrzeżeniem wskazanej wyżej daty wydania
decyzji o przyjęciu na studia), w przypadku rezygnacji ze studiów nie są odejmowane
z limitu punktów na kolejnym kierunku. Także w przypadku rezygnacji ze studiów
rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013, co do których decyzja o przyjęciu na studia
została wydana do 30 września 2012 r., a następnie podjęcia nowych studiów nie są
odejmowane punkty ECTS”.
2. Przepisy art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącego prawa do
korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat w ramach określonego na danym kierunku
studiów limitu punktów ECTS obowiązują osoby, dla których decyzja o przyjęciu na
studia stacjonarne zapadła po 30 września 2012 r. Punkty ECTS, wykazane do roku

akademickiego 2013/2014 w „oświadczeniu studenta o spełnianiu warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”,
złożonym przez osoby, w wypadku których decyzja o przyjęciu na studia zapadła przed
1 października 2012 r., nie będą umniejszały limitu punktów ECTS przyznanego na
studiach stacjonarnych podjętych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
3. Studenci, którzy rozpoczęli na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studia
stacjonarne od roku akademickiego 2013/2014 i w złożonym „oświadczeniu studenta
o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej bez wnoszenia opłat” wskazali inne kierunki studiów stacjonarnych, na które
decyzja o przyjęciu zapadła do 30 września 2012 r., zobowiązani są do dokonania do dnia
30 czerwca 2014 roku korekty tych oświadczeń i wskazanie w nich jedynie studiów
stacjonarnych rozpoczętych od roku 2013/2014, tj. takich, na które decyzja o przyjęciu
zapadła po 30 września 2012 r. Korekta oświadczenia będzie podstawą do właściwego
określenia podjętych przez studenta studiów jako pierwszego, drugiego lub kolejnego
kierunku studiów stacjonarnych.
4. Osoby przyjęte na studia stacjonarne na Wydziale Towaroznawstwa (rekrutacja na semestr
letni 2013/2014), którzy w oświadczeniach podali wykorzystane punkty ECTS lub
zadeklarowali studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów, zobowiązani są do
dokonania do dnia 30 czerwca 2014 roku weryfikacji swoich oświadczeń i zaznaczenie w
nich, czy wykorzystane punkty ECTS oraz podane inne kierunki studiów w uczelniach
publicznych dotyczą studiów, na które decyzja o przyjęciu została podjęta po 30 września
2012 r.
5. Umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne i usługi edukacyjne na tych
studiach, zawarte ze studentami przed rokiem akademickim 2013/2014, których
postanowienia odbiegają od zasad wynikających z niniejszego Komunikatu, zostaną
dostosowane w drodze odrębnych aneksów do obowiązującej interpretacji przepisów
ustawy, przedstawionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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