
 
 

DO-0130/45/2012 

 

Zarządzenie nr 45 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 13 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 

 
 

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

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z § 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 

(Dz. U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.) oraz w związku z § 130 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, biorąc pod uwagę wnioski dziekanów i analizę kosztów kształcenia 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów 

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 niestacjonarnych; 

2) kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

3) prowadzeniem studiów podyplomowych; 

4) prowadzeniem egzaminów licencjackich dla absolwentów kolegiów 

nauczycielskich; 

5) prowadzeniem kursów dokształcających. 
 

§ 2 
 

1. W roku akademickim 2012/2013 opłaty związane z kształceniem studentów na 

studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński pobierane są 

w wysokości określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

2. W roku akademickim 2012/2013 opłaty związane z kształceniem uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński 

pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

3. W przypadku przyjęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim miesięcznego systemu pobierania 

opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, kwoty tych opłat określone w załączniku nr 1 

i w załączniku nr 2 dzielone są na odpowiednią liczbę rat określoną w odrębnych 

przepisach. 

4. Budżety wszystkich nowo powoływanych studiów niestacjonarnych i studiów 

podyplomowych są sporządzane wg wzoru ogłoszonego przez kwestora UJ i składane do 

jego akceptacji, a w przypadku UJ CM do akceptacji zastępcy kwestora, na czas trwania 

całego cyklu studiów, w celu dokonania kontroli prawidłowości sporządzania 



i kompletności ujęcia w zakresie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. Dla pierwszego roku studiów uwzględnia się w nich liczbę 

studentów, doktorantów lub słuchaczy przewidywanych do przyjęcia na I rok studiów, 

a dla kolejnych lat studiów liczbę studentów koryguje się uwzględniając prawdopodobną 

liczbę osób niekontynuujących nauki po pierwszym roku studiów. 

5. Budżety pozostałych studiów niestacjonarnych i studiów podyplomowych (powołanych 

w latach poprzednich) składane są do akceptacji kwestora UJ, a w przypadku UJ CM do 

akceptacji zastępcy kwestora, każdego roku przed zatwierdzeniem przez Rektora UJ 

wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, bez względu na to, czy opłaty 

dotyczące kolejnego roku akademickiego ulegają zmianie, czy nie ulegają w stosunku do 

roku/lat poprzednich. Sporządzając budżety należy kierować się zasadami zawartymi 

w ust. 4. Każda zaistniała zmiana skutkująca mniejszymi wpływami z opłat za studia 

wymaga korekty kosztorysu i ponownej akceptacji kwestora UJ bez względu na to, czy 

dotyczy ona kosztów, czy mniejszych wpływów. 

6. Aktualne wzory budżetów studiów niestacjonarnych i podyplomowych w wersji 

elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/oplaty. 

7. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, określają odrębne 

przepisy. 

§ 3 
 

1. W roku akademickim 2012/2013 opłaty za studia podyplomowe prowadzone przez 

Uniwersytet Jagielloński pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 3 

do zarządzenia. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, obejmują cały okres trwania studiów i uiszczane 

są w ratach semestralnych, przed rozpoczęciem każdego semestru. 

3. Uruchomienie edycji studiów podyplomowych możliwe jest, o ile jest wypełniony limit 

przyjęć określony w aktualnym kosztorysie. Rozpoczęcie kształcenia na studiach 

podyplomowych w sytuacji niewypełnienia limitu wymaga każdorazowo zgody kwestora 

UJ. 

§ 4 
 

W roku akademickim 2012/2013 opłaty za egzaminy licencjackie dla absolwentów 

kolegiów nauczycielskich pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 4. 
 

§ 5 
 

W roku akademickim 2012/2013 opłaty za prowadzenie kursów dokształcających 

pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 5. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Rektor  

 
 

 

Prof. Karol Musioł 

 

 

http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/oplaty


Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r. 

 
 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne 

 w roku akademickim 2012/2013 
 

Wydział/Kierunek opłata za rok studiów 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Administracja (I stopnia) 4 000 zł/rok 

Administracja (II stopnia) 3 800 zł/rok 

Prawo (jednolite studia magisterskie) 6 000 zł/rok 

Wydział Filozoficzny 

Psychologia (jednolite studia magisterskie) 5 000 zł/rok 

Filozofia (I stopnia)* 3 000 zł/rok 

Filozofia (II stopnia)* 3 000 zł/rok 

Pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna (II stopnia) 3 800 zł/rok 

Pedagogika specjalna, spec. resocjalizacja (I stopnia)* 4 000 zł/rok 

Pedagogika, spec. resocjalizacyjna (II stopnia) 3 800 zł/rok 

Pedagogika, spec. pedagogika społeczno-opiekuńcza (II stopnia) 3 800 zł/rok 

Religioznawstwo (I stopnia)* 3 000 zł/rok 

Socjologia, spec. praca socjalna (II stopnia)* 4 200 zł/rok 

Wydział Historyczny 

Archeologia (I stopnia) 4 100 zł/rok 

Archeologia (II stopnia) 4 000 zł/rok 

Historia (I stopnia) 3 300 zł/rok 

Historia (II stopnia) 3 300 zł/rok 

Historia sztuki (I stopnia)* 3 400 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje starożytne świata (I stopnia)* 3 500 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje starożytne świata (II stopnia)* 3 500 zł/rok 

Muzykologia (II stopnia)* 2 500 zł/rok 

Muzykologia – (jednolite magisterskie)* 2 500 zł/rok 

Wydział Filologiczny 

Filologia, spec. filologia angielska (I stopnia)* 4 800 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia angielska, językoznawstwo angielskie 

(II stopnia)** 
5 200 zł/rok 



Filologia/neofilologia, spec. filologia angielska, językoznawstwo stosowane 

(II stopnia)** 
5 200 zł/ rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia angielska, przekładoznawstwo (II 

stopnia)** 
5 200 zł/rok 

Filologia, spec. filologia angielska, przekładoznawstwo (II stopnia, studia 

wieczorowe)* 
4 800 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia germańska, nauczycielska (II 

stopnia)** 
I rok 5 600 zł/rok 

II rok 5 200 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia germańska, translatologiczna (II 

stopnia)** 
I rok 5600 zł/rok 

II rok 5 200 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia w zakresie języka hiszpańskiego  (I 

stopnia)** 
4 800 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia w zakresie języka włoskiego (I 

stopnia)** 
4 800 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia angielska z językiem niemieckim (I 

stopnia)** 
4 500 zł/rok 

Filologia, spec. filologia angielska z językiem niemieckim (I stopnia, dawne 

wieczorowe)* 
4 800 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. język i kultura Rosji (I stopnia)** 4 000 zł/rok 

Filologia, spec. filologia romańska (jednolite studia magisterskie)* 2 500 zł/rok 

Filologia, spec. filologia portugalska  (jednolite studia magisterskie)* 2 500 zł/rok 

Filologia/neofilologia, spec. filologia rosyjska (II stopnia)** 4 500 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje Bliskiego, Środkowego i Dalekiego 

Wschodu, specjalizacja cywilizacje Bliskiego i Środkowego Wschodu (I 

stopnia) 

I rok 3 800 zł/rok 

II, III rok 3 600 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje Bliskiego, Środkowego i Dalekiego 

Wschodu, specjalizacja cywilizacje Dalekiego Wschodu (I stopnia) 
I rok 3 800 zł/rok 

II, III rok 3 600 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. kultura i języki Słowian (I stopnia) 3 400 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. lingwistyka – przekładoznawstwo i komunikacja 

międzykulturowa (II stopnia) 
5 000 zł/rok 

Wydział Polonistyki 

Filologia polska, spec. nauczycielska (I stopnia) 3 200 zł/rok 

Filologia polska, spec. nauczycielska (II stopnia) 3 200 zł/rok 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Informatyka, spec. informatyka stosowana (II stopnia) 5 000 zł/rok 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 

Geografia spec. turystyka (I stopnia)* 3 600 zł/rok 

Geografia, spec. turystyka (II stopnia) 4 000 zł/rok 

Geografia, spec. geografia fizyczna  (I stopnia)* 3 600 zł/rok 

Geografia, spec. geografia fizyczna (II stopnia) 4 000 zł/rok 

Geografia, spec. geografia przestrzenna (I stopnia)* 3 600 zł/rok 

Geografia, spec. geografia przestrzenna (II stopnia) 4 000 zł/rok 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I stopnia) 
 

I rok 3 600 zł/rok 

II, III rok 3 000 zł 



Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (II stopnia) 
I rok 3 600 zł/rok 

II rok 3 000 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo (I stopnia)* 4 200 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo (II stopnia) 4 200 zł/rok 

Elektroniczne przetwarzanie informacji (I stopnia) 5 500 zł/rok 

Elektroniczne przetwarzanie informacji (II stopnia) 5 500 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. zarządzanie kulturą (I stopnia)* 4 500 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. zarządzanie kulturą (II stopnia)* 4 500 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. kultura współczesna (II stopnia)* 4 500 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. zarządzanie mediami (II stopnia)* 4 500 zł/rok 

Psychologia, spec. psychologia stosowana (jednolite studia magisterskie) 5 000 zł/rok 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopnia) 5 100 zł/rok 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopnia) 4 900 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie firmą (I stopnia) 4 400 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie personelem (I stopnia) 4 400 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie międzynarodowe (I stopnia) 4 400 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie firmą (I stopnia, dawne wieczorowe)* 4 200 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie personelem (I stopnia, dawne wieczorowe)* 4 200 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie międzynarodowe (I stopnia, dawne 

wieczorowe)* 
4 200 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie i doradztwo gospodarcze (II stopnia) 4 800 zł/rok 

Zarządzanie, spec. marketing i logistyka  (II stopnia) 4 800 zł/rok 

Zarządzanie, spec. psychologia w zarządzaniu (II stopnia) 4 800 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopnia) 4 800 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie w turystyce (II stopnia) 4 600 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym   (II 

stopnia) 
4 500 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie w sporcie (II stopnia) 4 600 zł/rok 

Zarządzanie, spec. zarządzanie jakością – kształcenie menadżerów jakości  

(II stopnia) 
4 600 zł/rok 

Zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie kulturą (I stopień) 4 500 zł/rok 

Zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie kulturą (II stopień) 4 500 zł/rok 

Zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie mediami (I stopień) 4 500 zł/rok 

Zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie mediami (II stopień) 4 500 zł/rok 

Ekonomia, spec. finanse, bankowość, ubezpieczenia (I stopnia) 4 200 zł/rok 

Ekonomia, spec. ekonomia międzynarodowa (I stopnia) 4 200 zł/rok 

Ekonomia, spec. rachunkowość i zarządzanie finansami (II stopnia) 4 800 zł/rok 



Polityka społeczna, spec. zarządzanie organizacjami publicznymi i 

obywatelskimi (I stopnia) 
4 600 zł/rok 

Polityka społeczna, spec. zarządzanie organizacjami publicznymi i 

obywatelskimi (II stopnia) 
4 600 zł/rok 

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (I stopnia) 4 200 zł/rok 

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (II stopnia) 4 200 zł /rok 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Amerykanistyka (I stopnia) 4 000 zł/rok 

Amerykanistyka, spec. Ameryka Północna (II stopnia) 4 000 zł/rok 

Amerykanistyka, spec. Ameryka Łacińska (II stopnia) 4 000 zł/rok 

Bezpieczeństwo narodowe (I stopnia) 4 200 zł/rok 

Europeistyka (I stopnia – dawne zaoczne) 5 000 zł/rok 

Europeistyka (II stopnia – dawne zaoczne) 5 000 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. studia dalekowschodnie  (I stopnia) 4 000 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. latynoamerykanistyka (II stopnia)* 3 600 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. kulturoznawstwo międzynarodowe (I stopnia) 3 700 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. kulturoznawstwo międzynarodowe (II stopnia) 3 900 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. amerykanistyka (I stopnia)* 4 000 zł/ rok 

Kulturoznawstwo, spec. amerykanistyka (II stopnia)* 3 600 zł/rok 

Kulturoznawstwo, spec. rosjoznawstwo (II stopnia – dawne zaoczne) 3 780 zł/rok 

Politologia (I stopnia) 4 200 zł/rok 

Politologia, spec. dziennikarstwo polityczne (II stopnia) 4 200 zł/rok 

Politologia, spec. instytucje i zarządzanie polityką  (II stopnia) 4 200 zł/rok 

Politologia, spec. transformacje polityczne i ustrojowe (II stopnia) 4 200 zł/rok 

Politologia (jednolite magisterskie)* 4 000 zł/rok 

Stosunki międzynarodowe (I stopnia) 4 200 zł/rok 

Stosunki międzynarodowe, spec. studia strategiczne (II stopnia) 4 200 zł/rok 

Stosunki międzynarodowe, spec. studia nad rozwojem (II stopnia) 4 200 zł/rok 

Stosunki międzynarodowe (jednolite magisterskie)* 4 000 zł/rok 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Biotechnologia (I stopnia – dawne wieczorowe)* 8 500 zł/rok 

Wydział Lekarski 

Dietetyka (I stopnia) 5 200 zł/rok 

Dietetyka (II stopnia) 5 000 zł/rok 

Lekarski (jednolite studia magisterskie) 
I rok 24 000 zł 

II, III rok 20 000 zł 

IV,V,VI rok 18 000 zł 



Lekarsko-dentystyczny (jednolite studia magisterskie – dawne wieczorowe) 
I rok 26 000 zł 

II, III rok 22 000 zł 

IV, V rok 20 000 zł 

Wydział Farmaceutyczny 

Farmacja (jednolite studia magisterskie – dawne wieczorowe) 
I, II rok 14 000 zł 

III, IV, V rok 12 000 zł 

VI rok 1 000 zł 

Kosmetologia (II stopnia) 8 000 zł/rok 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Pielęgniarstwo (pomostowe I stopnia) 

3 980 zł/rok 

III semestr w roku 

akademickim 2012/2013           

2 070 zł 

Pielęgniarstwo (II stopnia) 5 000 zł/rok 

Położnictwo (pomostowe I stopnia) 3 980 zł/rok 

Położnictwo (II stopnia) 5 000 zł/rok 

Zdrowie publiczne, spec. inspekcja sanitarna (I stopnia, 6 semestrów) 3 800 zł/rok 

Zdrowie publiczne, spec. inspekcja sanitarna (I stopnia, 7 semestrów)* 3400 zł/rok 

Zdrowie publiczne (II stopnia, 4 semestry) 5 400 zł/rok 

Zdrowie publiczne (II stopnia, 5 semestrów)* 4 600 zł/rok 

Fizjoterapia (II stopnia) 5 000 zł/rok 

 

* Studia prowadzone do wygaśnięcia 

**Nazwa filologia dotyczy opłat od drugiego roku studiów; nazwa neofilologia dotyczy opłat za pierwszy rok 

studiów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r. 

 

 

Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  

w roku akademickim 2012/2013 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Nauki prawne – prawo 8 000 zł/rok 

Wydział Lekarski 

Nauki medyczne – medycyna, biologia medyczna, stomatologia 9 000 zł/rok  

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Nauki humanistyczne – nauki o polityce 6 000 zł/rok 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Nauki humanistyczne – nauki o zarządzaniu  6 200 zł/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r. 

 

 

 

Wysokość opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013 

 

WYDZIAŁ/nazwa studiów podyplomowych 
opłata za cały okres 

trwania studiów 

liczba 

semestrów 

Wydział Prawa i Administracji 

Administracja publiczna 3 000 zł 2 

European Postgraduate Programme in Legal Theory (LL.M) 9 800 zł 2 

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów 5 600 zł 2 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (aspekty prawne) 3 800 zł 2 

Podyplomowe studia z prawa dowodowego 3 600 zł 2 

Podyplomowe studia prawa pracy 4 000 zł 2 

Prawo bankowe 3 800 zł 2 

Prawo karne materialne i procesowe 3 000 zł 2 

Prawo karne skarbowe i gospodarcze 3 000 zł 2 

Prawo medyczne i bioetyka 3 000 zł 2 

Prawo Unii Europejskiej 4 000 zł 2 

Prawo zamówień publicznych 3 950 zł 2 

Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla 

Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M. 
18 000 zł 2 

   

Wydział Filozoficzny 

Etyka i filozofia religii 4 500 zł 3 

Poradnictwo i pomoc psychologiczna 
5 800 zł 

(I rata 2 000 zł 

II i III rata po 1 900 zł) 

3 

Społeczno-kulturowa tożsamość płci 3 200 zł 2 

Wiedza o kulturze i filozofia 4 500 zł 3 

Wydział Polonistyki 

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego 3 900 zł 3 

Podyplomowe Studia Edytorskie 6 000 zł 3 

Podyplomowe Studium Retoryki 

4 000 zł – osoby 

świeckie 

3 400 zł – osoby 

duchowne 

 

4 

Studium literacko-artystyczne 6 800 zł 4 

Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu 3 900 zł 4 

Wiedza o kulturze, literaturze i sztuce 4 100 zł 4 



Wydział Filologiczny 

Podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych 6 000 zł 2 

Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych 4 800 zł 2 

Podyplomowe studia dla tłumaczy literatury 4 000 zł 2 

Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w 

zakresie weterynarii 
4 800 zł 2 

Współczesne edytorstwo wielojęzyczne 6 400 zł 2 

Tożsamość społeczno–kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego 

Wschodu 
7 700 zł 2 

Wydział Historyczny 

Dziedzictwo kulturowe Krakowa 2 200 zł 2 

Historia 3 150 zł 3 

Podyplomowe studium muzeologiczne 2 500 zł 2 

Żydowski Kraków. Historia – Religia – Kultura – Dziedzictwo 2 000 zł 2 

Żydzi Polscy w XX wieku. Historia, kultura, dziedzictwo 2 000 zł 2 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Informatyka w administracji publicznej 3 700 zł 2 

Informatyka dla nauczycieli 4 800 zł 3 

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu 7 500 zł 3 

Studia podyplomowe z matematyki (studia kwalifikacyjne) 4 500 zł 3 

Programowanie urządzeń mobilnych 5 000 zł 2 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Społeczeństwo informacyjne 2 000 zł 2 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie 6 600 zł 2 

Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS 12 000 zł 4 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Podyplomowe studia z biologii molekularnej 3 200 zł 2 

Biznes w biotechnologii 3 900 zł 2 

Wydział Chemii 

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów 

zabytkowych 
3 600 zł 2 

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii 4 500 zł 3 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 2 750 zł 2 

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 6 150 zł 3 

Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie 4 200 zł 2 

Informacja publiczna w mediach 3 000 zł 2 

Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto 4 000 zł 2 



Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO 850 GBP 2 

Studia podyplomowe w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie” 3 000 zł 3 

Wiedza o Integracji Europejskiej 2 750 zł 2 

Wiedza o Rosji współczesnej 2 500 zł 2 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Bibliotekoznawstwo – Bibliotekarz dziedzinowy 2 500 zł 2 

Informacja naukowa: Broker informacji 2 900 zł 2 

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa  4 800 zł 3 

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa  6 400 zł 4 

Podyplomowe studia z zakresu Gender 2 550 zł 2 

Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe 4 000 zł 2 

Psychologia transportu 4 000 zł 2 

Psychologia sądowa 4 000 zł 2 

Public Relations 4 600 zł 2 

Rachunkowość sektora publicznego 3 200 zł 2 

Realizacja telewizyjna 4 900 zł 2 

Fotografia dziennikarska 4 900 zł 2 

Studia podyplomowe prawa własności intelektualnej 4 000 zł 2 

Środowiskowe podyplomowe studium dziennikarstwa i komunikacji 

medialnej 
4 500 zł 2 

Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej 3 800 zł 2 

Zarządzanie i audyt 6 200 zł 2 

Zarządzanie kulturą 4 000 zł 2 

Zarządzanie organizacjami sportowymi  4 200 zł 2 

Zarządzanie w oświacie  2 500 zł 2 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 000 zł 2 

Zarządzanie marką w turystyce 4 500 zł 2 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej 4 600 zł 2 

Wydział Farmaceutyczny 

Analityka Medyczna 16 000 zł 4 

Badania kliniczne produktów leczniczych 10 000 zł 2 

Enologia 6 000 zł 2 

Farmacja przemysłowa 8 000 zł 2 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 

Geriatria i opieka długoterminowa 3 000 zł 2 

Medycyna bólu 5 200 zł 4 



Psychoprofilaktyka i podstawy oddziaływań terapeutycznych w 

wieku rozwojowym 
5 000 zł 4 

Podstawy psychoterapii 7 000 zł 4 

Szczegółowe problemy psychoterapii 7 000 zł 4 

Żywienie w zdrowiu i chorobie 3 600 zł 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r. 

 

 

 

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów licencjackich 

dla absolwentów kolegiów nauczycielskich w roku akademickim 2012/2013 
 

 

Wydział Filologiczny 800 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

do zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r. 

 

 

Wysokość opłat za prowadzenie kursów dokształcających w roku 

akademickim 2012/2013 
 

                                                                  Wydział Prawa i Administracji 

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze 3 000 zł 

Wydział Filologiczny 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia dla słuchaczy 

wszystkich języków  

900 zł 

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs II stopnia - język: 

angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski  

450 zł 

Różnice kulturowe jako element warsztatu tłumacza Unii Europejskiej 3 400 zł 

Tłumaczenie audiowizualne – dubbing 

 

600 zł 

Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji 450 zł 

Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa 600 zł 

Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska 600 zł 

Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum 450 zł 

Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących 450 zł 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  

Wprowadzenie do edukacji audiowizualnej 590 zł 

 

http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy/kursy-dla-kandydatow-dla-tlumaczy-przysieglych/
http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy/kursy-dla-kandydatow-dla-tlumaczy-przysieglych/
http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy/kursy-dla-kandydatow-dla-tlumaczy-przysieglych/
http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy/kursy-dla-kandydatow-dla-tlumaczy-przysieglych/

