Informacja dla studentów cudzoziemców
spoza Unii Europejskiej studiujących w Collegium Polonicum,
chcących ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za studia
Studentów studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązują,
zgodnie z polskim prawem, opłaty za studia, będące ekwiwalentem kosztów kształcenia.
Rektor UAM może zwolnić studenta z opłat za studia lub obniżyć opłatę w przypadku trudnej
sytuacji materialnej studenta, przede wszystkim w sytuacji, gdy dochody gospodarstwa
domowego kształtują się na odpowiednio niskim poziomie. Opłata za studia uzależniona jest
od wysokości dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, rozumianego
jako studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego
małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne
bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na
ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26.
rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne
bez względu na wiek. (żyjących w jednym gospodarstwie domowym).
Poniższa tabela prezentuje minimalny poziom opłaty za studia (kwoty w EUR) dla studentów
cudzoziemców spoza Unii Europejskiej studiujących w Collegium Polonicum, w zależności
od rocznego dochodu na członka gospodarstwa domowego1

Dochód roczny na
członka rodziny
w Euro (100%)

Wysokość
czesnego w Euro
poniżej 100%
dochodu rocznego
na członka rodziny

Wysokość
czesnego w Euro
poniżej 150%
dochodu rocznego
na członka rodziny

Wysokość
czesnego w Euro
do 250% dochodu
rocznego na
członka rodziny

Wysokość
czesnego w Euro
powyżej 250%
dochodu rocznego
na członka rodziny

Armenia

2.469

0

500

750

1500

Azerbejdżan

1.875

0

380

570

1200

Białoruś

2.211

0

440

660

1300

Gruzja

2.568

0

520

780

1550

Kazachstan

2.528

0

500

750

1500

Rosja

3.327

0

660

990

2000

Tadżykistan

1.320

0

260

390

780

Ukraina

1.287

0

260

390

780

Uzbekistan

1.254

0

250

380

750

Państwo

1

Dochód rodziny jest przeliczany na EUR z wykorzystaniem kursów walut NBP wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie
wniosku.

Wykaz dokumentów, które zagraniczni studenci zobowiązani są przedłożyć celem wykazania
swojej sytuacji materialnej i socjalnej:
wniosek o zwolnienie z opłaty za studia lub jej obniżenie,
dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta, w tym:
o zaświadczenia z właściwego organu podatkowego lub z zakładu pracy o
dochodach za ostatni zamknięty rok finansowy (dla wszystkich pracujących
członków gospodarstwa domowego);
o zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły jeżeli student posiada uczące się
rodzeństwo, zamieszkujące z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
o inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta i członków
gospodarstwa
domowego
(alimenty,
decyzje
o
świadczeniach
alimentacyjnych).
Rektor UAM może podjąć decyzję o zwolnieniu studenta z opłat za studia lub obniżeniu
opłaty także z innych powodów niż te wynikające z trudnej sytuacji finansowej rodziny, w
szczególności, w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów. W takim
przypadku student jest zobowiązany przedstawić odpowiednio uzasadniony i
udokumentowany wniosek.

