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Zarządzenie nr 48 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 6 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 

 
 

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.), §17 ust. 1 i 4 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. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.), §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.), §130 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 

7 czerwca 2006 r. oraz w związku z Uchwałą nr 40/VI/2009 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 

2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uchwałą nr 42/VI/2009 w sprawie szczegółowych zasad 

pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat na 

niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia, 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) powtarzaniem określonych zajęć przez studentów na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

3) kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

4) prowadzeniem studiów podyplomowych; 

5) prowadzeniem egzaminów licencjackich dla absolwentów kolegiów 

nauczycielskich; 

6) prowadzeniem kursów dokształcających; 

7) prowadzeniem studiów (pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i podyplomowych) 

w języku obcym lub dla obcokrajowców, 

8) prowadzeniem kursów w języku obcym lub dla obcokrajowców. 

 

§ 2 
 

1. W roku akademickim 2011/2012 opłaty związane z kształceniem studentów  

na studiach niestacjonarnych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński pobierane 

są w wysokości określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 obejmują semestr studiów i są płacone semestralnie, 

przed rozpoczęciem każdego semestru, z wyjątkiem niestacjonarnych jednolitych studiów 



magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ, na których 

opłata wnoszona jest jednorazowo za dwa semestry, od drugiego do piątego roku studiów. 

3. 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. 

4. 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. 3. 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.  

5. 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. 
 

§ 3 
 

1. W roku akademickim 2011/2012 opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach 

stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych pobierane są w wysokości stanowiącej 

iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu 

zaliczeniowego ECTS w poszczególnych jednostkach UJ (z wyjątkiem MISH oraz 

studiów pomostowych) zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć z języków obcych prowadzonych w Jagiellońskim Centrum 

Językowym przez studentów UJ pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 3 

do zarządzenia. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, pobierane są jednorazowo przed rozpoczęciem 

korzystania z usługi edukacyjnej przez studenta. 
 

§ 4 
 

1. W roku akademickim 2011/2012 opłaty związane z kształceniem uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński 

pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 4 do zarządzenia. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, obejmują semestr studiów i są płacone semestralnie, 

przed rozpoczęciem każdego semestru. 
 

§ 5 
 

1. W roku akademickim 2011/2012 opłaty za studia podyplomowe prowadzone przez 

Uniwersytet Jagielloński pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 5 

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. 

 

 

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


§ 6 
 

W roku akademickim 2011/2012 opłaty za egzaminy licencjackie dla absolwentów 

kolegiów nauczycielskich pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 6. 
 

§ 7 
 

W roku akademickim 2011/2012 opłaty za prowadzenie kursów dokształcających 

pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 7. 
 

§ 8 
 

W roku akademickim 2011/2012 opłaty za prowadzenie studiów (pierwszego, drugiego, 

trzeciego stopnia i podyplomowych) w języku obcym lub dla cudzoziemców pobierane są 

w wysokości określonej w załączniku nr 8. 
 

§ 9 
 

W roku akademickim 2011/2012 opłaty za prowadzenie kursów w języku obcym lub dla 

cudzoziemców pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 9. 
 

§ 10 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Rektor  

 

 

 

Prof. Karol Musioł 

 

 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr  48 Rektora UJ  

z 6 czerwca 2011 roku 

 

Wysokość opłat semestralnych/rocznych za studia niestacjonarne 

 w roku akademickim 2011/2012 
 

Wydział /Kierunek 
opłata za 

semestr/rok 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Prawo (jednolite studia magisterskie)**** 
3 000 zł/ semestr**** 

 5 000 zł/rok 

Administracja (I stopnia) 2 000 zł/ semestr 

Administracja (II stopnia) 1 900 zł/ semestr 

Wydział Filozoficzny 

Psychologia (jednolite studia magisterskie – dawne wieczorowe) 2 500 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. porównawcze studia cywilizacji  

(I stopnia – dawne wieczorowe)** 
2 200 zł/ semestr  

Kulturoznawstwo, spec. porównawcze studia cywilizacji  

(II stopnia – dawne wieczorowe)** 
2 200 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. buddologia (I stopnia – dawne wieczorowe) 2 200 zł/semestr 

Filozofia (I stopnia – dawne zaoczne) 1 500 zł/ semestr 

Filozofia (II stopnia – dawne zaoczne)** 1 500 zł/ semestr 

Filozofia, spec. społeczno-etyczna (II stopnia – dawne zaoczne)** 1 500 zł/ semestr 

Filozofia, spec. filozofia kultury (II stopnia – dawne zaoczne)** 1 500 zł/ semestr 

Pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna (II stopnia – dawne zaoczne) 1 900 zł/ semestr 

Pedagogika specjalna, spec. resocjalizacja (I stopnia)** 2 000 zł/ semestr 

Pedagogika, spec. resocjalizacyjna (II stopnia – dawne zaoczne) 1 900 zł/ semestr 

Pedagogika, spec. pedagogika społeczno-opiekuńcza (I stopnia)** 2 000 zł/ semestr 

Pedagogika, spec. pedagogika społeczno-opiekuńcza (II stopnia – dawne zaoczne) 1 900 zł/ semestr 

Pedagogika, spec. animacja społeczno-kulturowa ( I stopnia)** 2 000 zł/ semestr 

Religioznawstwo (I stopnia – dawne zaoczne) 1 500 zł/ semestr 

Religioznawstwo (II stopnia – dawne zaoczne)** 1 500 zł/ semestr 

Socjologia (I stopnia – dawne wieczorowe)** 2 500 zł/ semestr 

Socjologia (II stopnia – dawne wieczorowe)** 2 500 zł/ semestr 

Socjologia (II stopnia – dawne zaoczne) 2 500 zł/ semestr 

Socjologia, spec. praca socjalna (II stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Wydział Historyczny 

Archeologia (I stopnia – dawne wieczorowe) 2 050 zł/ semestr 

Archeologia (II stopnia – dawne wieczorowe) 2 000 zł/ semestr 

Historia (I stopnia – dawne zaoczne) 1 650 zł/ semestr 



Historia (II stopnia – dawne zaoczne) 1 650 zł/ semestr 

Historia, spec. historia i kultura Żydów (I stopnia – dawne wieczorowe)* 1 650 zł/ semestr 

Historia, spec. historia i kultura Żydów (II stopnia – dawne wieczorowe)* 1 650 zł/ semestr 

Historia sztuki (I stopnia)** 1 700 zł/ semestr 

Historia sztuki (jednolite studia magisterskie)* 1 700 zł/ semestr 

Historia sztuki, spec. muzykologia  (jednolite studia magisterskie)* 1 250 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje starożytne świata (I stopnia – dawne zaoczne) 1 750 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje starożytne świata (II stopnia – dawne zaoczne) 1 750 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. mediteraneistyka (I stopnia – dawne zaoczne) 1 650 zł/ semestr 

Muzykologia – I stopnia, niestacjonarne* 1 250 zł/ semestr 

Muzykologia – II stopnia, niestacjonarne* 1 250 zł/ semestr 

Wydział Filologiczny 

Filologia, spec. filologia angielska  (I stopnia – dawne wieczorowe) 2 400 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia angielska  (II stopnia – dawne wieczorowe) 2 400 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia germańska, nauczycielska (II stopnia – dawne zaoczne) 2 600 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia germańska, translatoryczna (II stopnia – dawne zaoczne ) 2 600 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia w zakresie języka hiszpańskiego  (I stopnia – dawne 

wieczorowe) 
2 400 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia w zakresie języka włoskiego (I stopnia – dawne wieczorowe) 2 400 zł/ semestr 

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

zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

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

wieczorowe)** 
2 400 zł/ semestr 

Filologia, spec. język i kultura Rosji (I stopnia – dawne zaoczne) 2 000 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia hiszpańska  (I stopnia – dawne eksternistyczne)* 1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia romańska (I stopnia – dawne eksternistyczne)* 1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia włoska (I stopnia – dawne eksternistyczne)*  1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia hiszpańska (II stopnia  – dawne eksternistyczne)* 1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia romańska (II stopnia – dawne eksternistyczne)* 1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia włoska (II stopnia – dawne eksternistyczne)* 1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia portugalska (I stopnia – dawne eksternistyczne)* 1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia hiszpańska  (jednolite studia magisterskie – dawne 

eksternistyczne)* 
1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia romańska (jednolite studia magisterskie – dawne 

eksternistyczne)* 
1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia włoska (jednolite studia magisterskie – dawne 

eksternistyczne)* 
1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia portugalska  (jednolite studia magisterskie – dawne 

eksternistyczne)* 
1 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. filologia rosyjska (II stopnia – dawne zaoczne) 2 250 zł/ semestr 

Filologia, spec. języki i kultura krajów romańskich (II stopnia – dawne wieczorowe) 2 800 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacja śródziemnomorska (I stopnia – dawne zaoczne)** 1 800 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacja śródziemnomorska (II stopnia – dawne zaoczne) 1 800 zł/ semestr 



Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, 

specjalizacja cywilizacje Bliskiego i Środkowego Wschodu (I stopnia – dawne 

zaoczne) 
1 800 zł/ semestr  

Kulturoznawstwo, spec. cywilizacje Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, 

specjalizacja cywilizacje Dalekiego Wschodu (I stopnia – dawne zaoczne) 
1 800 zł/ semestr  

Kulturoznawstwo, spec. kultura i języki Słowian (I stopnia – dawne zaoczne) 1 700 zł/ semestr  

Kulturoznawstwo, spec. kultura i języki Słowian (II stopnia – dawne zaoczne) 1 800 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. lingwistyka – przekładoznawstwo i komunikacja 

międzykulturowa (II stopnia – dawne wieczorowe) 
2 500 zł/ semestr 

Wydział Polonistyki 

Filologia polska, spec. nauczycielska (I stopnia – dawne zaoczne) 1 600 zł/ semestr 

Filologia polska, spec. nauczycielska (II stopnia –dawne zaoczne) 1 600 zł/ semestr 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Informatyka, spec. informatyka stosowana (I stopnia – dawne zaoczne) 2 500 zł/ semestr 

Informatyka, spec. informatyka stosowana (II stopnia – dawne zaoczne) 2 500 zł/ semestr 

Wydział Chemii 

Chemia (I stopnia – dawne zaoczne)** 1 950 zł/ semestr 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 

Geografia (I stopnia)** 1 750 zł/ semestr  

Geografia, spec. turystyka (I stopnia) 1 750 zł/ semestr 

Geografia, spec. turystyka (II stopnia) 1 950 zł/ semestr 

Geografia, spec. geografia fizyczna, gospodarka przestrzenna (I stopnia) 1 750 zł/semestr 

Geografia, spec. geografia fizyczna, gospodarka przestrzenna (II stopnia) 1 950 zł/ semestr  

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I stopnia) 
 

1 500 zł/ semestr 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (II stopnia) 1 500 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo (I stopnia – dawne wieczorowe, dawne 

zaoczne) 
2 100 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo (II stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo (II stopnia – dawne wieczorowe)** 2 100 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. elektroniczne przetwarzanie informacji (I stopnia – dawne 

wieczorowe) 

I rok - 2 750 zł/ 

semestr  

III rok – 2500 zł/ 

semestr 

Kulturoznawstwo, spec. zarządzanie kulturą (I stopnia – dawne wieczorowe, dawne 

zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. zarządzanie kulturą (II stopnia – dawne wieczorowe, dawne 

zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. kultura współczesna (II stopnia – dawne wieczorowe, dawne 

zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. zarządzanie mediami (II stopnia – dawne zaoczne, dawne 

zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

Psychologia, spec. psychologia stosowana (jednolite studia magisterskie – dawne 

wieczorowe) 
2 500 zł/ semestr 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopnia – dawne wieczorowe) 2 550 zł/ semestr 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopnia – dawne zaoczne) 2 450 zł/ semestr 



Zarządzanie, spec. zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie 

międzynarodowe (I stopnia – dawne wieczorowe) 
2 100 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie 

międzynarodowe (I stopnia – dawne zaoczne) 
2 200 zł/ semestr  

Zarządzanie, spec. zarządzanie i doradztwo gospodarcze (II stopnia – dawne zaoczne) 2 400 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. marketing i logistyka  (II stopnia – dawne zaoczne) 2 400 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. psychologia w zarządzaniu (II stopnia – dawne zaoczne) 2 400 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopnia – dawne zaoczne) 2 400 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. zarządzanie w turystyce (I stopnia)* 2 400 zł/ semestr  

Zarządzanie, spec. zarządzanie w turystyce (II stopnia – dawne zaoczne) 2 300 zł/ semestr   

Zarządzanie, spec. zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym (I stopnia – 

dawne zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

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

dawne zaoczne) 
2 250 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. zarządzanie w sporcie (II stopnia – dawne zaoczne) 2 300 zł/ semestr 

Zarządzanie, spec. zarządzanie jakością – kształcenie menadżerów jakości  

(II stopnia) 
2 300 zł/ semestr 

Ekonomia, spec. finanse ubezpieczenia, bankowość  (I stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Ekonomia, spec. ekonomia międzynarodowa (I stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Ekonomia, spec. ekonomia stosowana, ekonomia międzynarodowa (II stopnia – 

dawne zaoczne)** 
2 200 zł/semestr 

Ekonomia, spec. rachunkowość i zarządzanie finansami (II stopnia – dawne zaoczne) 2 400 zł/ semestr 

Polityka społeczna, spec. zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi  

(I stopnia – dawne zaoczne) 
2 300 zł/ semestr 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Politologia (I stopnia – dawne zaoczne) 
2 100 zł/ semestr 

 

Politologia, spec. dziennikarstwo polityczne (I stopnia)** 2 100 zł/ semestr 

Politologia (II stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Stosunki międzynarodowe (I stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Stosunki międzynarodowe (II stopnia – dawne zaoczne) 2 100 zł/ semestr 

Bezpieczeństwo narodowe (I stopnia) 2 100 zł/ semestr 

Europeistyka (I stopnia – dawne zaoczne) 2 500 zł/ semestr 

Europeistyka (II stopnia – dawne zaoczne) 2 500 zł/ semestr 

Europeistyka, spec. niemcoznawstwo (I stopnia – dawne zaoczne) 2 750 zł/ semestr 

Europeistyka, spec. niemcoznawstwo (II stopnia – dawne zaoczne) 2 750 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. migracje i etniczność (II stopnia – dawne zaoczne) 1 600 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. latynoamerykanistyka (II stopnia – dawne zaoczne) 1 800 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. kulturoznawstwo międzynarodowe (I stopnia – dawne 

zaoczne) 
1 850 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. kulturoznawstwo międzynarodowe (II stopnia – dawne 

zaoczne) 
1 950 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. amerykanistyka (I stopnia – dawne zaoczne) 2 000 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. amerykanistyka (II stopnia – dawne zaoczne) 1 800 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. studia bliskowschodnie (I stopnia – dawne zaoczne)** 2 000 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. studia dalekowschodnie (I stopnia – dawne zaoczne) 2 000 zł/ semestr 



Kulturoznawstwo, spec. rosjoznawstwo (I stopnia – dawne zaoczne) 1 890 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. rosjoznawstwo (II stopnia – dawne zaoczne) 1 890 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. ukrainoznawstwo (I stopnia – dawne zaoczne)** 1 800 zł/ semestr 

Kulturoznawstwo, spec. ukrainoznawstwo (II stopnia – dawne zaoczne)** 1 800 zł/ semestr 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Biotechnologia (I stopnia – dawne wieczorowe) 4 250 zł/ semestr 

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii 

Lekarski (jednolite studia magisterskie – dawne wieczorowe) 

I, II rok - 10 000 zł/ 

semestr 

III, IV, V rok – 9 000 

zł/ semestr 

VI rok – 7 000 zł/ 

semestr  

Lekarsko-dentystyczny (jednolite studia magisterskie – dawne wieczorowe) 

 

I, II rok – 11 000 zł/ 

semestr  

III, IV , V rok – 

10 000 zł/semestr 

 

Dietetyka (I stopnia) 2 500 zł/semestr*** 

Dietetyka (II stopnia) 2 500 zł/semestr*** 

 

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 
 

Farmacja (jednolite studia magisterskie – dawne wieczorowe) 

I rok – 7 000 

zł/semestr 

II-V rok – 6 000 zł/ 

semestr  

VI rok – 1 000 zł 

Kosmetologia (II stopnia) 4 000 zł/ semestr 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Pielęgniarstwo (pomostowe I stopnia) 2 070 zł/ semestr  

Pielęgniarstwo (II stopnia) 2 500 zł/ semestr 

Położnictwo (pomostowe I stopnia) 2 070 zł/ semestr  

Położnictwo (II stopnia) 2 500 zł/ semestr 

Zdrowie publiczne, spec. inspekcja sanitarna (I stopnia) 1 700 zł/ semestr 

Zdrowie publiczne (II stopnia) 2 300 zł/ semestr 

Fizjoterapia (II stopnia) 2 500 zł/semestr 

 

*Studia prowadzone do wygaśnięcia 

** Nabór na studia zawieszony 

*** Kierunek realizowany w ramach projektu „Pro bono Collegia Medici Universitatis Jagiellonicae” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Studia I stopnia rozpoczęte w roku akademickim 2010/2011 oraz studia II stopnia rozpoczęte w roku 

akademickim 2011/2012 są bezpłatne. 

****Opłata 3 000 zł / semestr – dla osób rekrutowanych w roku 2011 na I rok. 

        Opłata 5 000 zł / rok – dla osób rekrutowanych przed rokiem 2011. 

 
 

 



Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ  

z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć przez studentów  

z powodu niezadowalających wyników w nauce 

 w roku akademickim 2011/2012 
 

 

WYDZIAŁ 
INSTYTUT, 

KATEDRA 

Wartość jednego punktu 

zaliczeniowego ECTS 

na studiach 

stacjonarnych 

na studiach 

niestacjonarnych 

Wydział Prawa i Administracji 50 zł 50 zł 

 

Wydział Filozoficzny 

Instytut Pedagogiki 40 zł 40 zł 

Instytut Filozofii, Instytut 

Socjologii, Instytut 

Religioznawstwa, Katedra 

Porównawczych Studiów 

Cywilizacji 

50 zł 50 zł 

Instytut Psychologii 100 zł 100 zł 

 

Wydział Historyczny 

Instytut Archeologii 40 zł 40 zł 

Instytut Etnologii i Antropologii 

Kulturowej 
50 zł - 

Instytut Historii 45 zł 55 zł 

Instytut Historii Sztuki 40 zł 40 zł 

Instytut Muzykologii 33 zł 33 zł 

Katedra Judaistyki 45 zł 45  zł 

 

 

Wydział Filologiczny 
 

40 zł 

1/60 opłaty 

czesnego 

obowiązującej  

w danym roku na 

danej specjalności 

 

Wydział Polonistyki 45 zł 45 zł 

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 
45 zł 45 zł 

 

Wydział Matematyki i Informatyki 40 zł 40 zł 

 

Wydział Chemii 45 zł 45 zł 

 

 

 



Wydział Biologii i Nauk 

o Ziemi 
 

za kurs obejmujący tylko wykłady 40 zł 40 zł 

za kurs obejmujący wykłady i ćwiczenia 

lub tylko ćwiczenia 
50 zł 50 zł 

 

Wydział Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej 

Instytut Spraw Publicznych 50 zł 50 zł 

Instytut Ekonomii i Zarządzania 30 zł 30 zł 

Instytut Dziennikarstwa 

i Komunikacji Społecznej 
70 zł 70 zł 

Katedra Lingwistyki 

Komputerowej 
60 zł 60 zł 

Instytut Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa 
40 zł 40 zł 

Instytut Sztuk Audiowizualnych 40 zł 40 zł 

Instytut Psychologii Stosowanej 85 zł 85 zł 

Katedra Zarządzania w 

Turystyce 
50 zł 50 zł 

Instytut Kultury 50 zł 50 zł 

 

Wydział Studiów 

Międzynarodowych 

i Politycznych 

 

Instytut Rosji  i Europy 

Wschodniej 
70 zł 70 zł 

Katedra Ukrainoznawstwa 55 zł 55 zł 

Instytut Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu 
65 zł 110 zł 

Instytut Nauk Politycznych i 

Stosunków Międzynarodowych 
65 zł 65 zł 

Instytut Amerykanistyki i 

Studiów Polonijnych 

Studia prowadzone 

w języku polskim – 

65 zł 

Studia prowadzone 

w języku polskim – 

65 zł 

Studia prowadzone 

w języku 

angielskim – 30 

euro 

Studia prowadzone 

w języku 

angielskim – 30 

euro 

Instytut Europeistyki 

Studia prowadzone 

w języku polskim – 

50 zł 

50 zł Studia 

prowadzone w 

języku polskim – 

50 zł 

Studia prowadzone 

w języku 

angielskim – 50 

euro  

Studia prowadzone 

w języku 

angielskim – 50 

euro 

Instytut Studiów Regionalnych 

 
65 zł 65 zł 

Wydział Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii 

 

 

 

za kurs obejmujący tylko wykłady 35 zł 35 zł 

za kurs obejmujący wykłady i ćwiczenia lub tylko ćwiczenia 75 zł 75 zł 

 

Wydział Lekarski 

Kierunek lekarski  300 zł 300 zł 

Kierunek lekarsko - dentystyczny  330 zł 330 zł 



Dietetyka 83 zł 83 zł 

 

Wydział Farmaceutyczny 200 zł 200 zł 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Wszystkie kierunki i specjalności prowadzone na Wydziale, za 

wyjątkiem studiów pomostowych, na których nie obowiązuje 

punktacja ECTS 
80 zł 120 zł 

studia pomostowe, na których nie obowiązuje punktacja ECTS - 

160 zł za 

powtarzanie 

przedmiotu 

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia 

Humanistyczne 
50 zł * - 

Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social 

Sciences 

100 zł/ 

za powtarzanie 

zajęć w programie 

- 

 
* dotyczy tylko zajęć: Tutorial, Logika, Metodologia nauk humanistycznych. Pozostałe opłaty zgodnie ze 

stawkami za powtarzanie zajęć poszczególnych wydziałów oferujących zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ  

z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków 

obcych przez studentów UJ z powodu niezadowalających wyników w nauce  

w Jagiellońskim Centrum Językowym w roku akademickim 2011/2012 

 
 

30-godzinny kurs lektoratowy 

 
230 zł 

 

45-godzinny kurs lektoratowy  

 
350 zł 

 

60-godzinny kurs lektoratowy 

 
460 zł 

 

120-godzinny kurs lektoratowy 

 
920 zł 

 

Opłata za egzamin językowy, bez powtarzania zajęć 

 
150 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ  

z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

 

Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  

w roku akademickim 2011/2012 

 

 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Nauki prawne – prawo 3 500 zł/ semestr 

Wydział Lekarski 

Nauki medyczne – medycyna, biologia medyczna, stomatologia 4 500 zł/semestr  

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Nauki humanistyczne – nauki o polityce 3 000 zł/semestr 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Nauki humanistyczne – nauki o zarządzaniu  

I rok - 3 075/ 

semestr 

II-IV rok – 2 875/ 

semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ  

z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

Wysokość opłat za studia podyplomowe  

w roku akademickim 2011/2012 
 

 

WYDZIAŁ/nazwa studiów podyplomowych 
opłata za cały okres 

trwania studiów 

liczba 

semestrów 

Wydział Prawa i Administracji 

Administracja publiczna 3 000 zł 2 

Podyplomowe studia z prawa dowodowego 3 600 zł 2 

Prawo pracy 4 000 zł 2 

Prawo Unii Europejskiej 4 000 zł 2 

Prawo medyczne i bioetyka 3 000 zł 2 

Prawo karne materialne 3 000 zł 2 

Prawo karne skarbowe i gospodarcze 3 000 zł 2 

Wydział Filozoficzny 

Etyka i filozofia religii 4 500 zł 3 

Organizacja i metody pomocy społecznej 4 300 zł 2 

Poradnictwo i pomoc psychologiczna 5 800 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 

Nauczanie języka angielskiego jako obcego 4 500 zł 3 

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 

Tożsamość społeczno–kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego 

Wschodu 
8 000 zł 2 



Wydział Historyczny 

Historia 3 150 zł 3 

Muzealnicze studia kuratorskie w zakresie prezentacji sztuki 

współczesnej 
3 800 zł 2 

Podyplomowe studia kwalifikacyjne o kulturach regionów 3 000 zł 3 

Podyplomowe studia muzeologiczne 2 500 zł 2 

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

„Żydowski świat”. Żydzi i Karaimi w Europie Środkowo-Wschodniej 2 000 zł 2 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Informatyka w administracji publicznej 3 700 zł 2 

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu 6 900 zł 3 

Matematyka (studia kwalifikacyjne) 3 950 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 1 900 zł 2 

Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS 12 000 zł 4 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Biologia molekularna 3 200 zł 2 

Biznes w biotechnologii 7 450 zł 2 

Wydział Chemii 

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 800 funtów szterlingów 2 

Prawa człowieka w kontekście międzykulturowym 3 000 zł 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 

Współczesna Ameryka – polityka, kultura i społeczeństwo Stanów 

Zjednoczonych w XXI w.  
3 000 zł 2 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Bibliotekoznawstwo – Bibliotekarz dziedzinowy 2 200 zł 2 

Fotografia dziennikarska 4 900 zł 2 

Informacja naukowa: Broker informacji 2 600 zł 2 



Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa  4 800 zł 3 

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa  6 400 zł 4 

Kolekcje cyfrowe 2 600 zł 2 

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** 
      3 800 zł ** 

              4 000 zł  
2 

Public Relations 4 600 zł 2 

Rachunkowość sektora publicznego 3 200 zł 2 

Realizacja telewizyjna 4 900 zł 2 

Studia Podyplomowe prawa własności intelektualnej 3 000 zł 2 

Środowiskowe Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji 

Medialnej 
4 500 zł 2 

Wiedza o kulturze XX i XXI wieku 2 500 zł 2 

Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej 4 800 zł 2 

Zarządzanie i audyt 5 800 zł 2 

Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 9001 4 000 zł 2 

Zarządzanie kulturą 4 000 zł 2 

Zarządzanie organizacjami sportowymi w kontekście procesów 

integracji europejskiej 
4 200 zł 2 

Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego 3 500 zł 2 

Zarządzanie w oświacie  3 500 zł 3 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 000 zł 2 

Zarządzanie mediami 3 400 zł 2 

Zarządzanie muzeum 4 000 zł 2 

Zarządzanie marką w turystyce 4 500 zł 2 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Promocja zdrowia 3 000 zł 2 

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej 4 600 zł 2 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

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 

 

 
*studia prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie 

**opłata  3 800 zł - dla edycji studiów kończących się w semestrze zimowym 2011/2012 r. 

    Opłata 4 000 zł - dla edycji studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2011/2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ  

z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

 

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów licencjackich 

dla absolwentów kolegiów nauczycielskich w roku akademickim 2011/2012 
 

 

 

Wydział Filologiczny 

 

800 zł 

 

Wydział Filozoficzny 

 

700 zł 

 

Wydział Polonistyki 

 

800 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 7 

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ  

        z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

Wysokość opłat za prowadzenie kursów dokształcających w roku akademickim 

2011/2012 

 

                                                                 Wydział Prawa i Administracji 

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze 3 000 zł 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kurs dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunek zdrowie 

publiczne 
15 zł za godzinę 

lekcyjną 

Wydział Filologiczny 

Różnice kulturowe jako element warsztatu tłumacza Unii Europejskiej 4 400 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Załącznik nr 8  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ 

z 6 czerwca 2011 roku 

 

 

Wysokość opłat za prowadzenie studiów w języku obcym  

lub dla cudzoziemców  

w roku akademickim 2011/2012 
 

Lp. 

 

Wydział 

 

Kierunek studiów/ 

nazwa programu w języku 

obcym 

 

Poziom  Opłata 

1. 

Wydział Prawa i 

Administracji 

Studia Podyplomowe Polskiego 

Prawa Gospodarczego dla 

Prawników Zagranicznych - 

Niemieckojęzyczny Program 

LL.M. (Schule des Polnischen 

Rechts)  

 

 

studia podyplomowe 

18.000 zł/rok dla osób bez 

stypendium DAAD 

12.000 zł/rok absolwenci 

Szkoły Prawa Polskiego, 

którzy uzyskali stypendium 

ze strony DAAD 

2. Wydział 

Polonistyki 

  
 

 

Katedra 

Międzynarodowych 

Studiów 

Polonistycznych 

Nauki humanistyczne, dyscyplina 

literaturoznawstwo, specjalność 

komparatystyka literacka / PhD 

Programme in Comparative 

Literature (program w 

j.angielskim)  

 

 

studia III stopnia 
17 000 zł/ semestr 

3. 
Wydział Biochemii, 

Biofizyki i 

Biotechnologii 

Biotechnologia (program 2-letni  

w j. angielskim) 

 

 

   studia II stopnia 
2000 euro – dla obywateli 

państw członkowskich UE 

4000 – euro – dla obywateli 

państw spoza UE 

4. 

 

Wydział Studiów 

Międzynarodowych 

i Politycznych 

  

 

 

Instytut 

Europeistyki 

 

Europeistyka (program w j. 

angielskim) 

 

 

studia II stopnia 

5 000 euro – dla obywateli 

państw członkowskich UE i 

państw kandydujących 

7 200 euro – dla obywateli 

państw spoza UE 

 

 

 

 

 

Instytut 

Amerykanistyki i 

Studiów 

Polonijnych 

Kulturoznawstwo / MA in 

TransAtlantic Studies (program  

2-letni w j. angielskim) 

 

 

studia II stopnia 

1000 euro/semestr 

2000 euro/rok – dla 

obywateli państw 

członkowskich UE 

1250 euro/semestr 

2500 euro/rok – dla 

obywateli państw spoza UE 

5. 
Wydział 

Matematyki i 

Informatyki 

 

Matematyka, specjalność 

matematyka teoretyczna i 

stosowana / Mathematics, pure and 

applied mathematics 

(w j. angielskim) 

studia II stopnia 4000 euro/rok 

8000 euro/cały program 2 

lata – opłaty dotyczą tylko 

obywateli państw spoza UE i 

EFTA 

6. 
Wydział Lekarski 

 

Kierunek lekarsko-dentyczny / 

DDS- Doctor of Dental Surgery, 

Medicine and Dentistry, (program 

5-letni w j. angielskim) 

 

 

studia jednolite 

magisterskie 
11 200 euro za I rok 

11 000 euro za II rok 

12 500 euro za III rok 

13 000 euro za IV rok 

13 000 euro za V rok 

Kierunek lekarski dla 

absolwentów college i 

uniwersytetów / School of 

Medicine in English, MD 

(program 4-letni w j. angielskim) 

 

studia jednolite 

magisterskie 
12 400 euro za I rok;  

12 000 euro za każdy 

następny rok 



Kierunek lekarski dla 

absolwentów szkół średnich / 

School of Medicine in English, 

MD (program 6-letni  

w j. angielskim) 

studia jednolite 

magisterskie 11 400 euro za I rok; 

11 000 euro za każdy 

następny rok 

 

 

 

studia prowadzone na Wydziale w 

języku polskim 

studia jednolite 

magisterskie dla 

cudzoziemców 

studiujących na 

zasadach innych niż 

obywatele polscy: 

na zasadach 

odpłatności  

8200 euro za I rok 

8000 euro za każdy następny 

rok 

7. 

Wydział 

Farmaceutyczny 

 

 

 

studia prowadzone na Wydziale w 

języku polskim 

studia jednolite 

magisterskie dla 

cudzoziemców 

studiujących na 

zasadach innych niż 

obywatele polscy: 

na zasadach 

odpłatności 

6200 euro za I rok 

6000 euro za każdy następny 

rok 

8. 

Wydział Nauk o 

Zdrowiu 

 

 

 

studia prowadzone na Wydziale w 

języku polskim 

studia pierwszego i 

drugiego stopnia dla 

cudzoziemców 

studiujących na 

zasadach innych niż 

obywatele polscy: 

na zasadach 

odpłatności 

4200 euro za I rok 

4000 euro za każdy następny 

rok 

9. 

Wydziały UJ (poza 

Collegium 

Medicum)  

 

 

 

studia prowadzone w języku 

polskim na XII wydziałach 

studia pierwszego i 

drugiego stopnia oraz 

jednolite magisterskie 

dla cudzoziemców  

studiujących na 

zasadach innych niż 

obywatele polscy: 

na zasadach 

odpłatności 

4200 euro za I rok 

4000 euro za każdy następny 

rok 

studia doktoranckie i 

podyplomowe prowadzone w 

języku polskim 

studia doktoranckie  

i podyplomowe  dla 

cudzoziemców  

studiujących na 

zasadach innych niż 

obywatele polscy: 

na zasadach 

odpłatności 

5200 euro za I rok 

5000 euro za każdy następny 

rok 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik nr  9  

do zarządzenia nr 48 Rektora UJ 

z 6 czerwca 2011 roku 

 

Wysokość opłat za prowadzenie kursów w języku obcym  

lub dla cudzoziemców  

w roku akademickim 2011/2012 
 

Lp. 

 

Wydział 

 

 

Nazwa programu Opłata 

1. 

Wydział Prawa i 

Administracji 

Szkoła Prawa Polskiego - 

Deutschsprachige Schule des 

Polnischen Recht – 4-miesięczny 

program dla Niemców (program  

w j. niemieckim) 

6 000 zł 

 

2. Wydział Polonistyki   

 

Centrum Języka i Kultury 

Polskiej w Świecie  

 

 

Semestralny kurs języka i kultury 

polskiej dla studentów polskiego 

pochodzenia 

1000 euro/semestr 

Roczny kurs języka i kultury 

polskiej dla studentów polskiego 

pochodzenia 

1800 euro/rok 

Semestralny kurs języka i kultury 

polskiej dla studentów 

niepolskiego pochodzenia  
1 400 euro/semestr 

Roczny kurs języka i kultury 

polskiej dla studentów 

niepolskiego pochodzenia 
2 600 euro/rok 

Kurs języka polskiego dla 

studentów cudzoziemców 

realizujących program Erasmus na 

Uniwersytecie Jagiellońskim 

550 zł/ semestr 

  

Kurs języka polskiego dla 

studentów cudzoziemców 

realizujących program Erasmus na 

innych uczelniach niż UJ 

650 zł/semestr 

Kursy języka polskiego dla 

stażystów oraz studentów UJ: 

- dla początkujących – A1 i A2 

- dla średniozaawansowanych – B1 

i B2 

- dla zaawansowanych  – C1 i C2 

860 zł kurs 3 x w tygodniu (90h) 

poziom A1 i A2; 

600 zł kurs 2 x w tygodniu(60h) 

poziom B1 I B2; 

300 zł kurs 1x w tygodniu(30h) 

poziom C1 iC2 

Udział w zajęciach dla studentów 

cudzoziemców spoza Centrum 

Języka i Kultury Polskiej  

w Świecie 

8 euro/ 2 godzinny wykład 

Szkoła Języka i Kultury 

Polskiej  

School of Polish Language and 

Culture – kurs 3-tygodniowy  

(C, D)* 

4 926 zł 

School of Polish Language and 

Culture – kurs 4-tygodniowy (A)* 
6 079 zł 

School of Polish Language and 

Culture – kurs 6-tygodniowy (B)* 
7 916 zł 

Wakacyjny kurs językowy dla 

młodzieży 
3 999 zł 

Cztery pory roku z językiem 

polskim (intensywne kursy 

dwutygodniowy) 

 

1 500 zł (Jesień z językiem polskim) 

1 250 zł (Zima z językiem polskim) 

1 250 zł (Wiosna z językiem 

polskim) 

My Polish – nieintensywne kursy 

semestralne; semestr zimowy 

 

1270 zł (60 godz.) 

840 zł (30 godz.) 



Katedra Międzynarodowych 

Studiów Polonistycznych 

Study Abroad Programm  – 

semestr (kursy w języku 

angielskim) 

5 000 USD/ semestr 

10 000 USD/ rok 

Study Abroad Programme – kursy 

(w języku angielskim) 
600 USD/ kurs 

3. Wydział Zarządzania i 

Komunikacji Społecznej 

 
 

 

Instytut Spraw Publicznych 

Courses in Business and 

Communication (kursy w j. 

angielskim) 

400 zł za kurs (30 godz. 

akademickich) 

4. 

 

Wydział Studiów 

Międzynarodowych i 

Politycznych 

 

 

 

Instytut Europeistyki 

European Studies (Study Abroad, 

kursy prowadzone w j. angielskim) 3 800 euro/1 semestr 

European Studies (Study Abroad, 

kursy prowadzone w j. angielskim) 
7 000 euro/ 2 semestry 

Undergraduate Study Abroad at the 

Centre for European Studies 

(program 1- lub 2-semestralny w j. 

angielskim) 

3 800 euro/ semestr, 

7 000 euro/ rok  

Indywidualne kursy w Instytucie 

Europeistyki dla studentów spoza 

UJ, program studiów MA in 

European Studies (w j. angielskim) 

800 euro - kurs na poziomie MA – 

60 godzin – 9 ECTS) 

400 euro - kurs na poziomie MA – 

30 godzin – 4,5 ECTS) 

500 euro - kurs językowy – 100 

godzin – 12 ECTS) 

 

Instytut Amerykanistyki i 

Studiów Polonijnych 

Indywidualne kursy w Instytucie 

Amerykanistyki i Studiów 

Polonijnych dla studentów spoza 

UJ z programu Studiów 

Transatlantyckich (w j. angielskim) 

300 euro – 30 godzin 

500 euro – 75 godzin 

 

5. 

Międzywydziałowe 

Indywidualne Studia 

Humanistyczne 

Interdisciplinary Programme in 

Humanities and Social Sciences 

(program 1- lub 2-semestralny) w 

ramach współpracy z Academic 

Programs International (w j. 

angielskim) 

4 000 USD/semestr 

Interdisciplinary Programme in 

Humanities and Social Sciences 

(program 1- lub 2-semestralny) – 

kursy (w j.angielskim) 

450 euro za kurs (45 godz.) 

300 euro za kurs (30 godz.) 

6. Wydziały UJ (poza Collegium 

Medium) – studia dla 

cudzoziemców studiujących 

na zasadach innych niż 

obywatele polscy: na 

zasadach odpłatności  

Staże naukowo-badawcze 

(uczestnictwo w wybranych 

kursach) 
5000 euro rocznie 

 

* Ceny obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, lektoraty językowe, wykłady oraz program krajoznawczo-

turystyczny. Opłaty za rok 2011. Ostateczna wysokość opłaty za rok 2012 zostanie ustalona w grudniu 2011.  


