Załącznik nr 3 do Uchwały nr 25/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r.

Zasady odstępowania od pobierania opłat z tytułu uzyskania wybitnych wyników w nauce przez
studenta oraz doktoranta
§1
1. Na wniosek studenta oraz doktoranta, który uzyskał wybitne wyniki w nauce lub uczestniczył
w międzynarodowych programach stypendialnych, Uczelnia może odstąpić od pobierania opłat
za rok, w którym został złożony wniosek.
2. Student lub doktorant składa wniosek w Dziale Spraw Studenta.
§2
1. Za uzyskanie wybitnych wyników w nauce rozumie się w szczególności spełnienie przez studenta
łącznie następujących warunków:
a) student uzyskał za rok studiów bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku średnią ocen co
najmniej 4,75. Średnia ocen to arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z zaliczeń
i egzaminów z przedmiotów ujętych w planie studiów. Średnią ocen oblicza się
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady zaokrąglania,
b) w poprzednim roku studiów nie powtarzał niezaliczonych przedmiotów z wyjątkiem sytuacji,
gdy student jednocześnie kontynuował studia na semestrze (roku) wyższym w pełnym
zakresie.
2. Za uzyskanie wybitnych wyników w nauce rozumie się w szczególności spełnienie przez
doktoranta łącznie następujących warunków:
a) doktorant uzyskał za rok studiów bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku średnią ocen
co najmniej 4,75.
b) doktorant uzyskał pozytywną opinię kierownika studiów doktoranckich, potwierdzającą
uzyskanie wybitnych wyników w nauce.
3. Student oraz doktorant obowiązany jest udokumentować złożony wniosek przez złożenie
dokumentów potwierdzających uzyskane wybitne wyniki w nauce. Potwierdzeniem średniej ocen
jest potwierdzona przez właściwy dziekanat karta przebiegu studiów wygenerowana
z Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów.
4. Student oraz doktorant biorący udział w międzynarodowym programie stypendialnym może
ubiegać się o zwolnienie z opłaty za studia. Wniosek musi zostać złożony nie później niż do dnia,
w którym opłata była wymagalna. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wniosek może być
złożony w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu przez studenta oraz doktoranta udziału w
międzynarodowym programie stypendialnym.
5. Uzyskanie zwolnienia za pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub studiów doktoranckich oraz pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli te
nie są kontynuacją studiów pierwszego stopnia ukończonych w roku bezpośrednio
poprzedzającym rozpoczęcie nauki na drugim stopniu na Uniwersytecie Opolskim jest
niedopuszczalne.
§3
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku studenta lub doktoranta przez Prorektora do spraw
studentów o zwolnienie z opłat wpłacona kwota zostaje zaliczona na poczet opłaty za następny
semestr lub zwrócona studentowi lub doktorantowi na jego pisemny wniosek.
§4
Zwolnienie z opłat nie dotyczy należności wymagalnych przed dniem złożenia wniosku o zwolnienie,
chyba że co innego wynika z wydanej decyzji.

