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Zarządzenie nr 82 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 16 lipca 2013 roku 

 

w  sprawie:  zmian w załącznikach nr 1, 5 i 7 do zarządzenia nr 29 Rektora UJ 

z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 

oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 

i w latach wcześniejszych 

 
 

 

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.) oraz w związku z § 130 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 29 Rektora UJ z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 

oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach 

wcześniejszych wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w załączniku nr 1 Opłaty za niestacjonarne studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

i jednolite magisterskie) rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014 dodaje się 

następujący zapis: 

 

Wydział, kierunek 

studiów 

Opłata za cały cykl 

rozpoczynający się 

w roku 2013/2014 

Opłata za I rok 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2013/2014 

Opłata za II rok 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2013/2014 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Stosunki 

międzynarodowe, 

specjalność studia 

strategiczne, 

specjalizacja polsko-

brytyjskie studia 

strategiczne (II 

stopień) 

20 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 



2) w załączniku nr 5 Opłaty za studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 

2013/2014: 
 

a) dodaje się następujące zapisy: 

 

Wydział, studia 

podyplomowe  

Opłata za cały 

cykl 

rozpoczynający 

się w roku 

2013/2014  

 

Opłata za I 

semestr studiów 

dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2013/2014 

Opłata za II 

semestr studiów 

dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2013/2014 

Opłata za III 

semestr studiów 

dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2013/2014 

Wydział Prawa i Administracji 

Prawo zamówień 

publicznych  
3 950 zł 1 975 zł 1 975 zł 

 

Wydział Polonistyki 

Edytorstwo – 

Marketing 

i zarządzanie 

wydawnictwem 

3 600 zł 1 800 zł 1 800 zł 

 

Edytorstwo – 

Redakcja tekstu 
3 600 zł 1 800 zł 1 800 zł 

 

Edytorstwo – 

Wydawca XXI 

wieku. 

Publikacje 

elektroniczne  

4 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

 

Literatura 

i turystyka  
4 200 zł 1 400 zł 1 400 zł 1 400 zł 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Zarządzanie 

instytucjami 

publicznymi 

w wymiarze 

sprawiedliwości 

3 800 zł 1 900 zł 1 900 zł 

 

Asystent rodziny  3 600 zł 1 800 zł 1 800 zł  

Wydział Filologiczny 

Kulturoznawstwo 

– tradycje 

kulturowe 

wybranych 

rejonów Azji, 

Afryki i Europy 

4 700 zł 2 350 zł 2 350 zł 

 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 

Żywienie 

kliniczne  
6 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

 

Teoria i praktyka 

klinicznego 

stosowania 

mechanicznej 

wentylacji płuc  

8 500 zł 4 250 zł 4 250 zł 

 



b) w grupie studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny 

zapis dotyczący Studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej otrzymuje 

brzmienie:  

 

Studia 

podyplomowe 

Opłata za cały 

cykl 

rozpoczynający 

się w roku 

2013/2014  

 

Opłata za I 

semestr studiów 

dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2013/2014 

Opłata za II 

semestr 

studiów dla 

cyklu rozp. 

się w roku 

2013/2014 

Opłata za 

III semestr 

studiów dla 

cyklu rozp. 

się w roku 

2013/2014 

Opłata za IV 

semestr 

studiów dla 

cyklu rozp. 

się w roku 

2013/2014 

Studia 

podyplomowe 

w zakresie 

analityki 

medycznej  

18 000 zł 4 500 zł 4 500 zł 4 500 zł 4 500 zł 

 

3) w załączniku nr 7 Opłaty za kursy dokształcające rozpoczynające się w roku akademickim 

2013/2014 dodaje się następujące zapisy: 

 

Wydział, kurs dokształcający Opłata za cały cykl rozpoczynający się 

w roku 2013/2014 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Doskonalenie percepcji informacji 790 zł 

Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych  590 zł 

Komunikacja z klientem w sektorze 

informacyjnym  
390 zł 

Media społecznościowe w bibliotekach  390 zł 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


