Zarządzenie nr 107
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 31.03.2020 r.
w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie: art. 23 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz uchwały nr 416 Senatu UŁ z dnia
15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne w UŁ zarządzam,
co następuje:
§1
1. Obniżam opłaty za usługi edukacyjne świadczone w UŁ w semestrze letnim roku
akademickiego 2019/2020, określone zarządzeniem nr 59 Rektora UŁ z dnia 7 maja 2019 r.
i zarządzeniem nr 60 Rektora UŁ z dnia 8 maja 2019 r., przy uwzględnieniu bonifikat
przewidzianych w § 3 ust. 8 i 9 uchwały nr 416 Senatu UŁ z dnia 15 kwietnia 2019 r. i § 2
uchwały nr 417 Senatu UŁ z dnia 15 kwietnia 2019 r., o 20% – w przypadku opłaty ustalonej
za jeden semestr, a o 10% – w przypadku opłaty ustalonej za cały rok.
2. Osoby, które dokonały opłat, o których mowa w ust. 1, w wysokości ustalonej na
podstawie przepisów dotychczasowych, otrzymują do dnia 30 czerwca 2020 r. zwrot
nadpłaconych kwot.
3. Obniżeniu nie podlegają opłaty za następujące usługi edukacyjne:
1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce;
2) za zajęcia nieobjęte programem studiów lub indywidualnym planem studiów (zajęcia
dodatkowe);
3) zajęcia prowadzone w formie zdalnej wynikające z programów studiów;
4) opłaty za studia podyplomowe i inne formy kształcenia, z zastrzeżeniem § 2;
5) przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się.
§2
Decyzję o obniżeniu opłaty za studia podyplomowe i inne formy kształcenia podejmuje
dziekan.
§3
1.
2.

Do dnia 31 maja 2020 r. zawieszam obowiązek uiszczenia wszystkich opłat za usługi
edukacyjne.
Za okres od 11 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. nie nalicza się odsetek od opłat
wniesionych z opóźnieniem.

3.

4.

Nowe zasady odpłatności oraz terminy wniesienia opłat zostaną ustalone po 31 maja
2020 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian w kalendarzu akademickim i sytuacji
społeczno-ekonomicznej w kraju.
W mocy pozostają przepisy dotychczasowe dotyczące przyznawania ulg i określania
terminów płatności opłat za usługi edukacyjne, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami
niniejszego zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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