
 

Uchwała nr  42/VI/2009 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 24 czerwca 2009  
 

w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania w 
całości lub części z tych opłat na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia - przyjęta w 
głosowaniu jawnym jednomyślnie. 
 

 

Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 130 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Senat UJ postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia zwanych dalej 
"studiami doktoranckimi" jest odpłatne.  

2. Wysokość opłat jest zróŜnicowana i zaleŜy w szczególności od dziedziny i dyscypliny 
naukowej, w jakiej prowadzone są studia doktoranckie.  

3. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi, zatwierdzony przez Rektora, planowany 
koszt zajęć dydaktycznych w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia 
i prowadzenia, uwzględniający koszty amortyzacji i remontów oraz koszt przewodu 
doktorskiego.  

4. Kalkulację kosztów sporządza jednostka prowadząca studia doktoranckie. Kalkulację 
akceptuje Kwestor pod względem finansowym, a następnie zatwierdza Rektor, 
najpóźniej do 31 maja roku, w którym rozpoczynają się studia.  

5. Zasady pobierania opłat od obcokrajowców podejmujących i odbywających studia 
doktoranckie w uczelni określają odrębne przepisy. 

 
§ 2 

 
1. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie wnoszone są corocznie z góry, w ratach 

semestralnych lub rocznych: 
- za semestr zimowy do 15 października, 
- za semestr letni do 15 marca danego roku.  
Dopuszcza się jednorazowe pobieranie tych opłat. 

2. Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów doktoranckich moŜe 
w uzasadnionych przypadkach, udzielić zgody na rozłoŜenie opłaty na raty, jednakŜe 
nie więcej niŜ dwie w semestrze. 

3. Doktoranta niepełnosprawnego, posiadającego aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, który znalazł się w 
trudnej sytuacji materialnej – gdy dochód netto na jednego członka rodziny nie 
przekracza 700 zł miesięcznie – Dziekan, po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika 



Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, moŜe zwolnić z części opłaty. Zwolnienie 
moŜe wynosić nie więcej, niŜ 25% opłaty rocznej. 

4. Decyzję o zwolnieniu i wysokości zwolnienia dla pracownika Uniwersytetu 
Jagiellońskiego podejmuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki 
zatrudniającej doktoranta – maksymalnie do 50% opłaty rocznej. 

5. Po dokonaniu opłaty doktorant przedkłada dowód wpłaty w sekretariacie studiów 
doktoranckich przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych lub niezwłocznie po upływie 
terminu wpłaty kolejnej raty, o ile uzyskał na to zgodę, o której mowa w ust. 2.  

6. Osoby ubiegające się o zwolnienie składają wniosek u Kierownika studiów 
doktoranckich w terminie do 15 września na semestr zimowy i do 15 lutego na 
semestr letni. Zaopiniowany przez Kierownika studiów doktoranckich wniosek 
powinien być niezwłocznie przekazany Dziekanowi wydziału w celu podjęcia  
decyzji. 

7. Zwolnienie z opłaty czesnego za pierwszy semestr pierwszego roku studiów nie 
przysługuje. 

8. Doktoranci, którzy przystąpili do obrony pracy doktorskiej w trakcie trwania studiów 
doktoranckich nie ponoszą opłat za semestry przypadające po semestrze, w którym 
nastąpiła publiczna obrona pracy doktorskiej. 

 
§ 3 

 
Brak wniesienia opłaty w podanych w niniejszej uchwale terminach jest podstawą do 
naliczenia przez Uniwersytet Jagielloński odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 4 

 
Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię. Za datę dokonania 
opłaty uwaŜa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni.  

§ 5 

1. Do doktorantów, którzy nie wniosą opłat w terminie określonym w § 2 ust. 1, 
sekretariat studiów doktoranckich kieruje wezwania do niezwłocznej zapłaty.  

2. Zaleganie z opłatami za jeden semestr stanowi podstawę do skreślenia z listy 
uczestników studiów doktoranckich.  

 
 

§ 6 
 

1. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta w 
formie pisemnej między uczelnią, reprezentowaną przez Rektora i doktorantem, zwana 
dalej umową.  

2. Umowa zawierana jest na cały okres trwania studiów, określony w planie studiów i 
programie nauczania.  

3. Umowę naleŜy zawrzeć przed uiszczeniem czesnego. 
4. Umowa nie dotyczy opłat za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych 

zajęć i opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów.  
 5.  Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  



6. Rektor moŜe udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy, o której mowa  
w ust. 1 Dziekanowi wydziału, działającemu w jego imieniu. 

7. Szczegółowy wzór umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia 
doktoranckie, a takŜe wzór wezwania do uiszczenia opłaty za świadczone usługi 
edukacyjne określa Rektor UJ w drodze zarządzenia. 

 
§ 7 

 
1. Strony umowy mogą wypowiedzieć ją w kaŜdym czasie. Wypowiedzenie umowy winno 

nastąpić w formie pisemnej. 
2. Doktorant moŜe domagać się zwrotu opłat w całości za niestacjonarne studia 

doktoranckie, w przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem nauczania.  
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez doktoranta w wyniku złoŜonej rezygnacji ze 

studiów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich po rozpoczęciu 
nauczania, doktorantowi – na jego pisemny wniosek – przysługuje zwrot wpłaconej opłaty 
za studia dotyczącej semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie, w wysokości 
proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów i ponoszonych przez 
uczelnię kosztów, licząc od dnia, w którym doktorant wypowiedział umowę. 

4.  Decyzję w sprawie zwrotu wniesionych opłat podejmuje Dziekan wydziału. 
 

§ 8 

Od decyzji Dziekana, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 i 4 doktorantowi słuŜy odwołanie do 
Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  


