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Zarządzenie nr 72 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z 9 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 

2017/2018  
 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1842, z późn. zm.) i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w 
sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) oraz w związku z § 130 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
biorąc pod uwagę wnioski dziekanów i analizę kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia 
studiów oraz zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w 
szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów, zarządzam, 
co następuje:  

 
§ 1 

 
Zarządzenie określa wysokość opłat za świadczone przez Uniwersytet Jagielloński usługi edukacyjne związane z:  
1) kształceniem studentów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

prowadzonych w języku polskim;  
2) kształceniem obywateli polskich oraz cudzoziemców na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiach magisterskich prowadzonych w językach obcych;  
3) kształceniem uczestników studiów trzeciego stopnia;  
4) kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych;  
5) kształceniem uczestników kursów dokształcających;  
6) kształceniem uczestników kursów doskonalących;  
7) powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;  
8) powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach trzeciego stopnia;  
9) powtarzaniem zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych w Jagiellońskim Centrum Językowym oraz w Centrum 

Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum;  
10) powtarzaniem zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oraz w Studium Wychowania Fizycznego i 

Sportu Collegium Medicum;  
11) powtarzaniem zajęć w Studium Pedagogicznym UJ.  
 

 
§ 2 

 
Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty dla osób podejmujących studia na 
zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż 
obowiązujące obywateli polskich, związane z kształceniem studentów na studiach pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim pobierane są w wysokości określonej w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 3 
 

Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty związane z kształceniem obywateli 
polskich oraz cudzoziemców na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 
prowadzonych w językach obcych pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 4 

 
Dla cykli studiów trzeciego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty związane z kształceniem 
uczestników studiów trzeciego stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński pobierane są w wysokości określonej 
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.   

 
 



§ 5 
 

W związku z przyjęciem w Uniwersytecie Jagiellońskim ratalnego systemu pobierania opłat, o których mowa w § 2-4, kwoty 
tych opłat określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 dzielone są na odpowiednią liczbę rat określoną w odrębnych przepisach.  

 
§ 6 

 
1. Dla cykli studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty za studia 

podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 4 do 
niniejszego zarządzenia.  

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczane są w ratach semestralnych. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których 
mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.  

 
§ 7 

 
W roku akademickim 2017/2018 opłaty za prowadzenie kursów dokształcających pobierane są w wysokości określonej w 
załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 8 

 
W roku akademickim 2017/2018 opłaty za prowadzenie kursów doskonalących w Medycznym Centrum Kształcenia 
Podyplomowego UJ pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.  
 

 
§ 9 

 
Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) 
z języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających 
wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym oraz w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
Collegium Medicum pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 10 

 
Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty za powtarzanie określonych zajęć przez 
studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oraz w Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 8 do 
niniejszego zarządzenia.  

 
§ 11 

 
Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 opłaty za powtarzanie określonych zajęć przez 
studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ pobierane są na podstawie 
wartości jednej godziny zajęć dydaktycznych, określonej w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 12 

 
W roku akademickim 2017/2018 i w latach kolejnych opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych przez studentów, którzy rozpoczęli studia 
przed rokiem akademickim 2013/2014 pobierane są na podstawie wartości jednego punktu ECTS ustalonej dla danego 
wydziału, określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w 
sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012. 

 
§ 13 

 
W roku akademickim 2017/2018 i w latach kolejnych opłaty za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych 
z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym przez studentów, którzy rozpoczęli 
studia przed rokiem akademickim 2013/2014, pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 
48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku 
akademickim 2011/2012. 
 

§ 14 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

     z up. Rektora UJ 
                                                                                                            Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej 

 
 
 

       Prof. dr hab. Jacek Popiel 


