
 
DO-0130/89/2014 
 

Zarządzenie nr 89 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 2 września 2014 roku 
 
w sprawie:  wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów 

z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za 
powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez 
studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce 
w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat 
za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających 
wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów 
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 

 
 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w związku z § 130 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z uchwałą nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 
edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
 

Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 opłaty za 
powtarzanie określonych zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających 
wyników w nauce na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach trzeciego stopnia pobierane są na 
podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznych ustalonej dla danego wydziału, 
określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.    
 

§ 2 
 

Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 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 2 do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 3 
 

Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 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 3 do niniejszego zarządzenia.  

 
 
 



§ 4 
 

Dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 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 CM pobierane są na podstawie wartości jednej godziny zajęć 
dydaktycznych ustalonej dla danego wydziału.  
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

 
Z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. dydaktyki 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Mania 
 
  



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 r. 

 
Wysokość opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów  

z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 

 
Wydział, kierunek 

studiów 
Opłata za powtarzanie zajęć 

(koszt jednej godziny) 
Wydział Prawa  
i Administracji Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wszystkie prowadzone studia 
pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia i jednolite studia 
magisterskie   

3,70 zł 6,90 zł 

Studia trzeciego stopnia  20 zł 26 zł 
Wydział Filologiczny Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Wszystkie prowadzone studia 
pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia  

5 zł 7 zł 

Wydział Filozoficzny  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Filozofia  5 zł - 
Etyka  5 zł - 
Kognitywistyka  5 zł - 
Kulturoznawstwo  5 zł - 
Pedagogika (pierwszy stopień)  5 zł - 
Pedagogika (drugi stopień)  5 zł 7 zł 
Pedagogika specjalna (pierwszy 
stopień) 5 zł - 

Psychologia  20 zł 20 zł  
Religioznawstwo  5 zł - 
Socjologia  5 zł  - 

Studia 
trzeciego 
stopnia  

Filozofia,  
pedagogika, 
religioznawstwo, 
socjologia  

5 zł - 

Psychologia  20 zł  - 
Wydział Historyczny Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Archeologia (pierwszy stopień)  2,90 zł 5,60 zł 
Archeologia (drugi stopień) 6,80 zł 8,30 zł 
Etnologia i antropologia 
kulturowa (pierwszy stopień) 3,15 zł - 

Etnologia i antropologia 
kulturowa (drugi stopień) 7,20 zł - 

Historia sztuki (pierwszy 
stopień) 3,50 zł - 

Historia sztuki (drugi stopień)  9 zł - 

Historia 
sztuki (drugi 
stopień)  

Specjalizacja 
kuratorska  7,90 zł - 

Specjalizacja 
ochrona dóbr 
kultury  

9 zł - 



Judaistyka (pierwszy stopień) 2,70 zł - 
Judaistyka (drugi stopień) 5,70 zł - 
Muzykologia (pierwszy stopień) 3,50 zł - 
Muzykologia (drugi stopień) 7,90 zł - 
Ochrona dóbr kultury (pierwszy 
stopień) 4 zł - 

Historia 
(pierwszy 
stopień) 

Specjalizacja 
nauczycielska 4,80 zł 9 zł 

Specjalizacja 
archiwistyka  5,45 zł 9 zł 

Specjalność 
antropologia 
historyczna  

5,45 zł 9 zł 

Historia 
(drugi 
stopień) 

Specjalizacja 
nauczycielska  5,65 zł 11 zł 

Specjalizacja 
edycja tekstów  6,90 zł 11 zł 

Specjalność  
antropologia 
historyczna  

6,90 zł 11 zł 

Wydział Polonistyki  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Wszystkie prowadzone studia 
pierwszego i drugiego stopnia  7 zł - 

Studia trzeciego stopnia  7 zł 7 zł 
Wydział Matematyki  
i Informatyki   

Wszystkie prowadzone studia  9 zł 
Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej   

Wszystkie prowadzone studia 
pierwszego i drugiego stopnia 9 zł 

Studia trzeciego stopnia  9 zł 
Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi   

Biologia  5 zł 
Biologia i geologia, spec. 
ochrona przyrody  5 zł 

Biologia i geografia  5 zł 
Geologia  5 zł 
Geografia  5 zł 
Neurobiologia  9 zł 

Studia trzeciego stopnia 5 zł 
 

Wydział Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii  

 

Wszystkie prowadzone studia 
(wykłady, seminaria, 
konwersatoria) 

4 zł 

Wszystkie prowadzone studia 
(ćwiczenia, laboratoria)  8 zł 

Wydział Chemii  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Chemia, ochrona środowiska – 
pierwszy i drugi stopień  
(zajęcia laboratoryjne)  

8 zł - 



Chemia, ochrona środowiska – 
pierwszy i drugi stopień  
(pozostałe typy zajęć) 

4 zł - 

Wydział Zarządzania  
i Komunikacji Społecznej  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna (pierwszy stopień) 4,50 zł 16 zł 

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna (drugi stopień)  8 zł - 

Ekonomia (pierwszy stopień) 2,23 zł 3 zł 
Ekonomia (drugi stopień) 4,73 zł 4 zł 
Zarządzanie (pierwszy stopień) 
Instytut Ekonomii i Zarządzania  2,23 zł 3 zł 

Zarządzanie (drugi stopień) 
Instytut Ekonomii i Zarządzania  4,94 zł 4 zł 

Zarządzanie (pierwszy stopień) 
Instytut Spraw Publicznych  2,23 zł 3 zł 

Zarządzanie (drugi stopień) 
Instytut Spraw Publicznych 4,27 zł 4 zł 

Zarządzanie (drugi stopień) 
Katedra Zarządzania 
w Turystyce  

4,27 zł 4 zł 

Zarządzanie informacją 
(pierwszy stopień)  4,30 zł - 

Zarządzanie informacją (drugi 
stopień) 5,50 zł - 

Zarządzanie kulturą i mediami 
(pierwszy stopień)   7 zł 10,50 zł 

Zarządzanie kulturą i mediami 
(drugi stopień) 7 zł 10,50 zł 

Psychologia (jednolite studia 
magisterskie) 8,50 zł 10,50 zł 

Polityka społeczna (pierwszy 
stopień) 4,70 zł 5,80 zł 

Polityka społeczna (drugi 
stopień) 7,60 zł 9,23 zł 

Filmoznawstwo i wiedza o nowych 
mediach (pierwszy stopień) 4 zł 8 zł 

Filmoznawstwo i wiedza o 
nowych mediach (drugi stopień) 4 zł 8 zł 

Elektroniczne przetwarzanie 
informacji (pierwszy stopień) 4,44 zł - 

Elektroniczne przetwarzanie 
informacji (drugi stopień) 5,28 zł - 

Wydział Studiów 
Międzynarodowych  
i Politycznych  

 

Wszystkie prowadzone studia  4,70 zł 
Wydział Lekarski  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Kierunek lekarski (jednolite 
studia magisterskie) 25 zł 25 zł 

Kierunek lekarsko-dentystyczny 
(jednolite studia magisterskie) 26 zł 26 zł 

Dietetyka (pierwszy stopień) 7 zł - 



Dietetyka (drugi stopień)  6 zł -  
Wydział Farmaceutyczny  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Farmacja (jednolite studia 
magisterskie) 17 zł 17 zł 

Analityka medyczna (jednolite 
studia magisterskie) 14 zł - 

Kosmetologia (drugi stopień) 13 zł 13 zł 
Wydział Nauk o Zdrowiu  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Pielęgniarstwo (pierwszy i drugi 
stopień) 10 zł 10 zł 

Położnictwo (pierwszy i drugi 
stopień) 10 zł 10 zł 

Elektroradiologia (pierwszy 
stopień)  10 zł - 

Ratownictwo medyczne 
(pierwszy stopień) 7 zł - 

Fizjoterapia (pierwszy i drugi 
stopień) 10 zł 10 zł 

Zdrowie publiczne (pierwszy 
i drugi stopień) 8 zł 8 zł 

Zdrowie publiczne, spec. 
inspekcja sanitarna (pierwszy 
stopień) 

- 8 zł 

Studia trzeciego stopnia  10 zł - 

Międzywydziałowe 
Indywidualne Studia 
Humanistyczne 

Powtarzanie zajęć oferowanych przez Wydział – zgodnie 
ze stawkami ustalonymi przez Wydział.  
Powtarzanie zajęć organizowanych przez MISH – 5 zł za 
godzinę dydaktyczną.  
Zajęcia z tutorialu MISH – 40 zł za godzinę.  

Studia matematyczno-
przyrodnicze  

Kurs „Filozofia” 540 zł za dwa semestry (60 godz.).  
Pozostałe przedmioty – opłata zgodna ze stawkami 
ustalonymi przez Wydział.  

  



Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 r. 

 
 

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) 
z języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  

przez studentów i doktorantów UJ  
z powodu niezadowalających wyników w nauce 

w Jagiellońskim Centrum Językowym, 
dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 

 
 
Kurs językowy na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich oraz na studiach trzeciego 
stopnia   

Koszt  

30-godzinny kurs językowy  230 zł 
Odpłatny egzamin językowy – UJ  200 zł 
 
 

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) 
z języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  

przez studentów i doktorantów Collegium Medicum 
z powodu niezadowalających wyników w nauce 

w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 
dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015  

 
Kurs językowy na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich oraz na studiach trzeciego 
stopnia  

Koszt  

25-godzinny kurs językowy  200 zł 
30-godzinny kurs językowy 230 zł 
45-godzinny kurs językowy 350 zł 
50-godzinny kurs językowy 400 zł 
60-godzinny kurs językowy 460 zł 
120-godzinny kurs językowy 920 zł 
Odpłatny egzamin językowy dla studentów 
UJ CM  200 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 r. 

 
 

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przez studentów  
z powodu niezadowalających wyników w nauce 

w Studium Pedagogicznym UJ, 
dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 

 
 
Jednostka  Opłata za powtarzanie zajęć  

(koszt jednej godziny) 
Zajęcia prowadzone w Studium 
Pedagogicznym  2,70 zł 

 
 


