Ja, niżej podpisany …………….. ,
zamieszkały w …………………… ,
urodzony w………………………, legitymujący się dowodem osobistym, seria i numer …………, niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) w zakresie opłat wnoszonych przez studentów i absolwentów,
2) zapoznałem się z obowiązującym Statutem Politechniki Śląskiej, Regulaminem studiów, programem studiów oraz
planem studiów,
3) zapoznałem się z obowiązującym zarządzeniem rektora w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz obowiązującym zarządzeniem rektora w sprawie opłat za świadczone usługi
edukacyjne, których treść znajduje się na stronie www.polsl.pl.
Zobowiązuję się do:
1) uczestniczenia w zajęciach, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymagań
przewidzianych w programie studiów,
2) postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania postanowień Statutu Politechniki Śląskiej,
Regulaminu studiów oraz innych zarządzeń, decyzji i poleceń wydawanych przez uprawnione organy i podmioty
Politechniki Śląskiej w trakcie trwania studiów,
3) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie moich danych osobowych, w szczególności o zmianie nazwiska, adresu
do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego,
4) terminowego wnoszenia opłat:
a) za kształcenie na studiach stacjonarnych, gdy jestem cudzoziemcem,
b) za kształcenie na studiach niestacjonarnych,
c) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, tj. w przypadku ponownego
udziału w zajęciach z przedmiotu, którego mimo obowiązku nie zaliczę,
d) za zajęcia nieobjęte planem studiów, w przypadku złożenia przeze mnie wniosku o udział w tych zajęciach,
e) przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności za: wydanie elektronicznej
legitymacji studenckiej, duplikatów dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz uwierzytelnienie
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
f) za korzystanie z domu studenckiego w wysokości określonej przez rektora w odrębnych przepisach.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) opłaty za usługi edukacyjne dla cyklu kształcenia studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 nie
mogą ulec zwiększeniu; nie dotyczy to opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz za korzystanie
z domu studenckiego,
2) wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się na podstawie wartości
jednego punktu ECTS określonej dla danego kierunku studiów i dla cyklu kształcenia,
w ramach którego zajęcia te są realizowane,
3) opłaty są wnoszone jednorazowo na przyznany mi indywidualny rachunek bankowy studenta wskazany
w systemie teleinformatycznym stosowanym w Uczelni do obsługi przebiegu studiów,
4) za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni, a opóźnienie we wniesieniu opłaty
skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie,
5) Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności leżących po
stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego,
6) niewniesienie opłat, pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia, jest podstawą do skreślenia z listy studentów w
trybie określonym w Regulaminie studiów,
7) w przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu lub skreślenia z listy studentów i niewniesienia wymaganych
opłat Uczelnia wszczyna postępowanie egzekucyjne, w którym dochodzi należnych opłat
w wysokości proporcjonalnej do ponoszonych przez Uczelnię kosztów związanych z uruchomieniem
i prowadzeniem studiów.
Oświadczam, że są znane mi prawa studenta, w szczególności prawo do:
1) ubiegania się o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne oraz także o przesunięcie terminu

płatności lub rozłożenie płatności na raty na zasadach określonych w zarządzeniu rektora,
2) ubiegania się o zwrot wniesionych opłat za usługi edukacyjne w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami pobierania opłat na Politechnice Śląskiej, ich wysokością oraz trybem i warunkami
zwalniania z tych opłat. Akceptuję obowiązujące w Politechnice Śląskiej przepisy określające warunki odpłatności oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia.

........................... , dnia .................................................

................................................
(czytelny podpis studenta)

