Zarządzenie Nr 179/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 marca 2022 roku
w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 t.j.) zarządzam, co następuje:
§1
W roku akademickim 2022/2023 opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia, zwana dalej opłatą rekrutacyjną,
wynosi 85 zł.
§2
1. Opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych
kierunków/specjalności studiów.
2. W przypadku nieopłacenia zapisu na wybrany kierunek/specjalność studiów, kandydat nie zostaje dopuszczony
do postępowania kwalifikacyjnego.
§3
1. W przypadku nieuruchomienia kierunku/specjalności studiów opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.
2. Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek kandydata składany w Systemie
Internetowej Rekrutacji w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 marca 2023 r.
§4
1. Opłata rekrutacyjna, którą kandydat wpłacił, lecz nie opłacił zapisu na kierunek/specjalność studiów przez cały
okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, podlega zwrotowi.
2. W przypadku studiów drugiego stopnia, na których warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do postępowania
kwalifikacyjnego jest złożenie wymaganych dokumentów, kandydatowi, który opłacił zapis na
kierunek/specjalność studiów, lecz nie złożył w określonym w harmonogramie terminie wymaganych
dokumentów, przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej.
3. W przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na których postępowanie kwalifikacyjne polega
na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, kandydatowi, który opłacił zapis
na kierunek/specjalność studiów, lecz nie złożył w określonym w harmonogramie terminie wymaganych
dokumentów, przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej.
4. Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, następuje na wniosek kandydata składany
w Systemie Internetowej Rekrutacji w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 marca 2023 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 08, fax +48 61 829 44 44
rectorof@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

