USTALENIA FINANSOWE NR 1/07
Procedura postępowania w naliczaniu odsetek przy nieterminowych opłatach za świadczone usługi
edukacyjne.
1. Studenci zobowiązani są dokonywać wpłat za świadczenie usług edukacyjnych zgodnie z:
– Art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie WyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1356
z późn. zm.),
– Zarządzeniem Nr 17/2006 Rektora AGH z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wysokości opłat za
świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007,
– Uchwałą Nr 61/2006 Senatu AGH z dnia 31 maja 2006 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat,
– podpisanymi umowami za studia niestacjonarne.
2. W przypadku nie wniesienia opłaty za studia niestacjonarne w określonym terminie, zgodnie z
wymaganiami pkt 1, studenci są zobowiązani przy wpłacie w terminie późniejszym, doliczyć do opłaty
podstawowej, kwotę naleŜnych odsetek określonych przez nich samych wg podanego algorytmu.
3. Wysokość odsetek z pkt 2 wyliczyć naleŜy wykorzystując kalkulator umieszczony na stronie internetowej
Wydziału lub wg algorytmu zamieszczonego w gablotach informacyjnych przy dziekanacie.
4. Termin uregulowania odsetek dotyczących opłat w pkt 2 nie moŜe przekroczyć terminu dokonywania wpisu
na następny semestr, co oznacza, Ŝe kwota ta moŜe zostać uregulowana ostatecznie przy następnej opłacie
semestralnej. Jej brak odnotowany w indeksie automatycznie blokuje dokonanie wpisu na następny semestr.
5. W celu uniknięcia powstania problemu odsetek karnych za nieterminową wpłatę wynikającą z wpisu
warunkowego na kolejny semestr, istnieje moŜliwość dołączenia do wniosku o wpis warunkowy składanego
u Prodziekana ds. kształcenia dowodu wpłaty w wysokości kwoty określonej przez osobę prowadzącą
w dziekanacie sprawy dydaktyczne danego studenta.
6. Natomiast przy wcześniejszej decyzji Prodziekana ds. kształcenia odnośnie wpisu warunkowego, w której
określono naleŜną opłatę finansową z podaniem terminu jej wpłaty, opóźnienie dokonania jej uregulowania
powoduje skutek naliczenia samemu przez studentów odsetek i doliczeniu ich do opłaty podstawowej, którą
uiszcza student w sumarycznej kwocie.
7. Wyliczenie odsetek przez studentów dotyczących pkt 6 naleŜy zrealizować zgodnie z pkt 3.
8. Brak uwzględnienia kwoty tych odsetek w dowodzie wpłaty dotyczącej pkt 6 blokuje automatycznie
wydanie indeksu z wpisem warunkowym.
9. W przypadku wystąpienia studentów st. stacjonarnych do Dziekana z prośbą o rozłoŜenia na raty opłat za
wpis warunkowy, przy pozytywnej decyzji, z terminem dokonania wpłaty I-szej raty w ciągu 7 dni, gdy
student nie dotrzyma tego terminu, to musi on sam naliczyć wysokość odsetek i uwzględnić je w dokonywanej
wpłacie I-szej raty. Brak potwierdzenia wpłaty naliczonych odsetek przy I-szej racie automatycznie blokuje
wydanie indeksu z wpisem warunkowym.
10. Brak terminowości dokonywania wpłat kolejnych rat, skutkuje koniecznością naliczania przez samych
studentów ustawowych odsetek z uwzględnieniem terminów ich realizacji określonych przez Dziekana.
Wpłata naliczonych odsetek musi nastąpić przed rozpoczęciem następnego semestru. Brak uregulowania
kolejnych rat z ewentualnymi odsetkami automatycznie blokuje wpis studenta na następny semestr.
11. Wyliczenie odsetek przez studentów dotyczących pkt 9 i 10 naleŜy zrealizować zgodnie z pkt 3.
12. W przypadku wpisu warunkowego obejmującego zajęcia realizowane w ciągu całego roku akademickiego,
termin uiszczenia opłaty, upływa z datą rozpoczęcia zajęć dotyczących uzupełnionego przedmiotu.

