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Zarządzenie nr 29 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 20 maja 2016 roku  

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 

2016 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia 

trzeciego stopnia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach 

odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia 

trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku 

akademickim 2016/2017 

 

 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 17 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania 

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.), § 130 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz biorąc pod uwagę wnioski dziekanów i analizę kosztów 

kształcenia ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia studiów trzeciego stopnia 

z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

W zarządzeniu nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 marca 2016 roku w sprawie 

wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia dla cudzoziemców 

podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone 

w językach obcych studia trzeciego stopnia, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku 

akademickim 2016/2017, wprowadza się następującą zmianę: 
 

– w załączniku nr 1 Wysokość opłat za prowadzone w języku polskim studia trzeciego stopnia 

dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, dla cykli kształcenia 

rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, dodaje się w tabeli odpowiednio 

następujące postanowienie: 

 

lp. 
Nazwa 

wydziału  

Dziedzina 

nauki  

Dyscyplina 

naukowa/ 

dyscypliny 

naukowe 

Forma 

studiów 

Waluta 

 

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia  

na zasadach innych niż obowiązujące  

obywateli polskich 

Opłata  

za cały cykl 

kształcenia 

rozpoczynający 

się w roku 

akademickim 

2016/2017 

Opłata 

za 1 rok 

studiów  

Opłata 

za 2 rok 

studiów  

Opłata 

za 3 rok 

studiów  

Opłata 

za 4 rok 

studiów  

F Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

3   
Nauki 

ekonomiczne 

Ekonomia, 

nauki  

o zarządzaniu  

s PLN 48 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

 



 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 
 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 


