Uchwała nr 35/2013
Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zasad pobierania opłat
za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa zasady ustalania i pobierania opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z
awansem naukowym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwanej dalej
„ChAT”.
§ 2.
W ChAT mogą być pobierane opłaty za następujące usługi edukacyjne i procedury związane z
awansem naukowym:
1) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych wszystkich stopni z powodu
niezadowalających wyników w nauce;
2) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych wszystkich stopni, z wyjątkiem osób,
o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy;
3) kształcenie na studiach niestacjonarnych wszystkich stopni;
4) zajęcia nieobjęte planem studiów;
5) kształcenie na studiach podyplomowych;
6) kursy dokształcające;
7) postępowania w sprawie uzyskania stopnia naukowego bądź tytułu naukowego.
§ 3.
1. Wysokość opłat oraz terminy ich wnoszenia ustala rektor.
2. Wysokość opłat może być uzależniona od tego, czy opłata wnoszona jest jednorazowo czy w
ratach.
§ 4.
Zarządzenie rektora w sprawie wysokości opłat określonych w niniejszej uchwale jest ogłaszane
na stronie internetowej ChAT.
§ 5.
W przypadku, gdy osoba zobowiązana do wniesienia opłat, o których mowa w § 2 pkt. 1-6,
opóźnia się z wniesieniem opłaty dłużej niż 30 dni, rektor wzywa ją do natychmiastowego
uiszczenia opłaty, z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo 14
dniowego terminu zostanie skreślona z listy uczestników poszczególnych rodzajów kształcenia na
podstawie art. 190 ust. 2 pkt. 3 ustawy.
§ 6.
1. W przypadku skreślenia z listy uczestników poszczególnych rodzajów kształcenia, o których
mowa w § 2 pkt. 1-6, z powodu niepodjęcia nauki opłata podlega w całości zwrotowi.
2. W przypadku skreślenia z listy uczestników poszczególnych rodzajów kształcenia, o których
mowa w § 2 pkt. 1-6, z innego powodu, niż wymieniony w ust. 1, w szczególności rezygnacji

z nauki, ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z ChAT, stwierdzenia braku postępów w
nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru, wniesiona opłata podlega zwrotowi po potrąceniu
części opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego (semestru) do dnia, w którym
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
§ 7.
1. Uczestnik poszczególnych rodzajów kształcenia, o których mowa w § 2 pkt. 1-6, może
wystąpić do rektora z wnioskiem o zwolnienie z opłat w całości lub w części, albo o
rozłożenie opłat na raty.
2. Rektor może zwolnić osobę, o której mowa w ust. 1, od opłat albo rozłożyć opłaty na raty ze
względu na osiąganie przez nią wybitnych wyników w nauce lub w przypadku jej trudnej
sytuacji materialnej, a także osobę podejmującą naukę na mocy porozumienia ChAT z
Kościołem członkowskim Polskiej Rady Ekumenicznej.
§ 8.
Od decyzji rektora w sprawie zwolnienia z opłat w całości lub w części, bądź rozłożenia jej na raty
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który można wnieść do rektora w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji.
§ 9.
Opłat, o których mowa w § 2 pkt 7, nie stosuje się do nauczycieli akademickich ChAT,
zatrudnionych co najmniej w wymiarze 1/2 etatu, oraz do uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 43 ust.
2 ustawy.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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