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1. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy seminariów doktorskich są zobowiązani
terminowo wnosić opłaty w trakcie całego cyklu kształcenia.
2. Opłaty dokonywane przez studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika seminarium
doktorskiego są zaliczane w pierwszej kolejności na poczet zaległych opłat.
3. W przypadku opóźnienia w opłacie czesnego Dziekan Wydziału wzywa studenta/słuchacza studiów
podyplomowych/uczestnika seminarium doktorskiego do uregulowania zaległości w terminie 7 dni.
Po upływie wyznaczonego terminu Dziekan Wydziału może skreślić studenta/ słuchacza studiów
podyplomowych/uczestnika seminarium doktorskiego z listy studentów/słuchaczy/uczestników.
Odbiór dokumentów może nastąpić po uregulowaniu zaległości finansowych.
4. Akademia nie zwraca opłat z tytułu nieobecności studenta/słuchacza studiów
podyplomowych/uczestnika seminarium doktorskiego na zajęciach.
5. Studenci/słuchacze studiów podyplomowych są rozliczani finansowo proporcjonalnie do liczby
tygodni (w przypadku studiów stacjonarnych) lub zjazdów (w przypadku studiów niestacjonarnych),
które upłynęły do daty złożenia rezygnacji ze studiów lub podjęcia przez Dziekana Wydziału
decyzji o skreśleniu z listy studentów/słuchaczy (z innych powodów niż rezygnacja).
6. Uczestnicy seminariów doktorskich są rozliczani finansowo proporcjonalnie do liczby miesięcy,
które upłynęły do daty złożenia rezygnacji z kształcenia lub podjęcia przez Dziekana Wydziału
decyzji o skreśleniu z listy uczestników (z innych powodów niż rezygnacja).
7. W przypadku rezygnacji ze studiów student/słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do
wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niego zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.
8. W przypadku skreślenia z listy studentów/słuchaczy z innych powodów niż określony w ust. 7,
student/słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia, które
zostały dla niego zorganizowane do dnia podjęcia przez Dziekana Wydziału decyzji o skreśleniu
z listy studentów/słuchaczy.
9. W przypadku rezygnacji z seminarium doktorskiego uczestnik seminarium jest zobowiązany do
wniesienia opłaty za każdy miesiąc, który upłynął do daty złożenia rezygnacji.
10. W przypadku skreślenia z listy uczestników seminarium doktorskiego z innych powodów niż
określony w ust. 9, uczestnik seminarium doktorskiego jest zobowiązany do wniesienia opłaty za
każdy miesiąc, który upłynął do daty podjęcia przez Dziekana Wydziału decyzji o skreśleniu z listy
uczestników.
11. Jeśli student/słuchacz studiów podyplomowych składa rezygnację ze studiów przed wpłatą raty
czesnego określonej w umowie o warunkach odpłatności, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za
zajęcia, które zostały dla niego zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.
12. Uczestnik seminarium doktorskiego, który składa rezygnację przed wpłatą raty opłaty rocznej, jest
zobowiązany do wniesienia opłaty za każdy miesiąc, który upłynął do daty złożenia rezygnacji.
13. Rezygnację z kształcenia student/słuchacz studiów podyplomowych/uczestnik seminarium
doktorskiego zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14. Student/słuchacz studiów podyplomowych/uczestnik seminarium doktorskiego, który odbiera
dokumenty jest zobowiązany do złożenia wypełnionej karty obiegowej oraz wniosku do Kwestury,
którego treść określa załącznik nr 1.
15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc Komunikat Nr 6/2008
z 13 listopada 2008 r.
REKTOR

Prof. dr hab. Adam Koseski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora
nr 17/2014
z dnia 29 maja 2014 r.

Nazwisko, imię.......................................................................

............................................................
miejscowość, data

Wydział...................................................................................
nr albumu................................................................................
Adres zam...............................................................................
.................................................................................................
Nr rachunku bankowego:
.................................................................................................

Kwestura
Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku

Zwracam się z prośbą o rozliczenie finansowe z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra
Gieysztora uwzględniając poniższe dane:
Data złożenia rezygnacji ze studiów/skreślenia z listy studentów (z innych powodów niż
rezygnacja)*: ..................................................
Liczba tygodni/ zjazdów*, które odbyły się do czasu złożenia rezygnacji ze studiów/skreślenia
z listy studentów (z innych powodów niż rezygnacja)*: ................. z .................. obowiązkowych
w semestrze.

..................................................
podpis studenta
____________________
* niepotrzebne skreślić

Adnotacja Pracownika Dziekanatu: (w tym liczba zajęć np. 5 z obowiązkowych 9)

Decyzja Kwestury:

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora
nr 17/2014
z dnia 29 maja 2014 r.

Nazwisko, imię.......................................................................

............................................................
miejscowość, data

Wydział...................................................................................
Adres zam...............................................................................
.................................................................................................
Nr rachunku bankowego:
.................................................................................................

Kwestura
Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku

Zwracam się z prośbą o rozliczenie finansowe z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra
Gieysztora uwzględniając poniższe dane:
Data złożenia rezygnacji z seminarium doktorskiego/skreślenia z listy uczestników seminarium
doktorskiego (z innych powodów niż rezygnacja)*: ..................................................
Liczba miesięcy, które upłynęły do daty złożenia rezygnacji z seminarium doktorskiego/skreślenia
z listy uczestników seminarium doktorskiego (z innych powodów niż rezygnacja)*: ..............................

..................................................
podpis uczestnika seminarium doktorskiego

____________________
* niepotrzebne skreślić

Adnotacja Pracownika Dziekanatu:

Decyzja Kwestury:

