Zarządzenie Nr R-23/2021
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie obniżenia opłat za usługi edukacyjne
w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 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.) oraz
mając na uwadze wyniki dokonanej analizy ekonomicznej wskazujące, że po
wprowadzeniu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 405) nastąpiła obniżka
kosztów usług edukacyjnych ponoszonych przez Politechnikę Lubelską,
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Politechnice
Lubelskiej obniża się o 25% opłaty semestralne za studia niestacjonarne
I i II stopnia, określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr R-17/2020
Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości
opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku
akademickim 2020/2021.
§ 2.
Studenci, którzy chcą skorzystać z obniżenia opłaty, o której mowa w § 1,
przesyłają do właściwego dziekanatu oświadczenie, którego wzór stanowi
Załącznik do niniejszego Zarządzenia, za pomocą poczty elektronicznej
wyłącznie z adresu domeny pollub.edu.pl.

§ 3.

1. Za realizację postanowień niniejszego
dziekani wydziałów oraz kwestor Uczelni.
2. Nadzór nad wykonaniem
prorektorowi ds. studenckich.

niniejszego

Zarządzenia
Zarządzenia

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

odpowiadają
powierzam

Załącznik
do Zarządzenia Nr R-23/2021
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 26 lutego 2021 r.
.............................................................................
(nazwisko i imię)

............................................................................
(miejsce zamieszkania)

...........................................................................
(kierunek/rok studiów/wydział)

............................................................................
(numer albumu)

............................................................................
(adres e-mail)

............................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że chcę skorzystać w semestrze letnim roku
akademickiego 2020/2021 z możliwości obniżenia o 25% opłaty semestralnej
za studia niestacjonarne ……. stopnia
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że obniżenie ww. opłaty
nie wymaga aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, jaka wiąże
mnie z Politechniką Lubelską.

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

* niepotrzebne skreślić

