
 

 

Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia nr 107/2022  

Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

 

 

Zarządzenie nr 92/2021 

Rektora Podhalańskiej Państwowej  

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za intensywny kurs dokształcający z rysunku odręcznego  

dla kandydatów na studia na kierunek architektura i gospodarka przestrzenna 

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 107/2022 Rektora Podhalańskiej Państwowej 

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 24 czerwca 2022 r. 

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.  

U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), § 43 ust. 2 i ust. 4 pkt 12, § 98 ust. 2 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu oraz Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia, w tym warunki i tryb 

zwalniania z opłat na studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, 

wprowadzonym uchwałą nr 13/2019 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 14 czerwca 2019 r. zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się opłatę za intensywny kurs dokształcający z rysunku odręcznego dla kandydatów na 

studia na kierunek architektura i gospodarka przestrzenna w wysokości 400 zł. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się jednorazowo na rachunek bankowy oraz w terminie 

wskazanym przez Uczelnię. 

3. W przypadku uzyskania przez kandydata, o którym mowa w ust.  1 statusu Studenta w PPUZ  

w NT  na kierunku architektura lub gospodarka przestrzenna, opłata uiszczona przez niego 

zostanie zaliczona na poczet należności wobec Uczelni, bądź zwrócona na rachunek wskazany 

przez Studenta w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się Decyzji o wpisie na listę 

studentów PPUZ w NT. 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 24/2019 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 27 maja 2019 r.  

w sprawie wysokości opłaty za intensywny kurs dokształcający z rysunku odręcznego dla 

kandydatów na studia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu 

na kierunek architektura i gospodarka przestrzenna. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

p.o. Rektora 

 

 

dr Bianka Godlewska- Dzioboń 


