
Zarządzenie nr 31 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 7 maja 2020 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem  

na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie 

w roku akademicki 2020/2021 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku § 38 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.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na jeden wybrany 

kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym i poziom wynosi 85 zł. 

Opłata obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/kierunek studiów 

z modułem specjalizacyjnym formy studiów (studia stacjonarne/studia niestacjonarne). 

2. Wysokość opłaty wniesionej przez kandydata rejestrującego się na więcej niż jeden 

kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym stanowi iloczyn opłaty, 

o której mowa w ust. 1 i liczby wybranych kierunków studiów/kierunek studiów  

z modułem specjalizacyjnym. 

3. Kandydat wnosi opłatę na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego 

kandydata przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) nie później niż do 

dnia zamknięcia rejestracji kandydatów. 

4. Kandydat może złożyć pisemny wniosek o zwrot opłaty za postępowanie związane  

z przyjęciem na studia w przypadku: 

1) nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych, w tym niezdany egzamin maturalny, 

lub wniesienie opłaty po terminie określonym zarządzeniem ustalającym szczegółowy 

harmonogram przeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki w systemie IRK), 

2) rejestracji na mniej kierunków studiów/kierunków studiów z modułami 

specjalizacyjnymi niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK,  

3) usprawiedliwionej (na piśmie) nieobecności na egzaminie wstępnym,  

4) nieuruchomienia przez uczelnię kierunku studiów/kierunek studiów z modułem 

specjalizacyjnym, na który została wniesiona opłata. 

5. Kandydat może złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o zwolnienie z opłaty za 

postępowanie związane z przyjęciem na studia. Wnioski o zwolnienie z opłaty 

rozpatrywane są do ostatniego dnia rejestracji określonego w zarządzeniu ustalającym 

szczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki  

w systemie IRK.  

6. Decyzję o zwrocie/zwolnieniu z opłaty kandydata podejmuje dziekan wydziału/dyrektor 

instytutu/dyrektor filii. Koszty związane z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi kandydat. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, koszty związane z przekazaniem zwrotu 

opłaty ponosi wydział/instytut/filia . 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                     Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


