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Zarządzenie nr 7 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 10 lutego 2014 roku 

 

w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, 

drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 

podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych 

niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, 

a   także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla 

cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich oraz osób ubiegających się o  przyjęcie na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015 

 

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 poźn. zm. ), § 17 ust. 1 i 3 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 

z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Opłaty za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, pobierane 

są w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Opłaty za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, 

jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia 

na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, 

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

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. dydaktyki  

 

 
 

Prof. dr hab. Andrzej Mania 

  



  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7 Rektora UJ z 10 lutego 2014 roku 

 

Wysokość opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców 

podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz 

osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

w roku akademickim 2014/2015  

 

 

Lp. Wydział  Kierunek studiów 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 

4 500 euro za rok dla osób bez 

stypendium DAAD 

3 000 euro za rok absolwenci Szkoły 

Prawa Polskiego, którzy uzyskali 

stypendium ze strony DAAD 

 

2. 
Wydział 

Polonistyki 

  
 

Centrum Studiów 

Humanistycznych 

Międzykierunkowe studia 

magisterskie z zakresu 

polonistyki, judaistyki i historii 

(The Interdisciplinary MA 

Programme in Polish Studies, 

Jewish Studies and History)  

studia drugiego 

stopnia 
3 000 euro za semestr 

9 000 euro za 3 semestry 

Centrum Studiów 

Humanistycznych 

Nauki humanistyczne, 

dyscyplina literaturoznawstwo, 

specjalność komparatystyka 

literacka (PhD Programme in 

Comparative Literature)  

studia trzeciego 

stopnia 
2 500 euro za semestr 

20 000 euro za 8 semestrów 

3. 

Wydział Biochemii, 

Biofizyki 

i Biotechnologii 

Biotechnologia (MSc in 

Biotechnology) 

studia drugiego 

stopnia 

 

2000 euro za rok studiów – dla 

podejmujących studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

4000 euro za rok studiów – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

innych niż obowiązujące obywateli 

polskich 

 

4. 
Wydział Biologii 

i Nauk o Ziemi 

 
  

 

Instytut Nauk 

o Środowisku 

Ekologia i ewolucja (MSc in 

Ecology and Evolution) 

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Opłaty dotyczą tylko osób podejmujących 

studia na zasadach innych niż obywatele 

polscy 

5. 

Wydział Studiów 

Międzynarodowych 

i Politycznych 

  

 

 

 

Instytut Nauk 

Politycznych 

i Stosunków 

Międzynarodowych 

Stosunki międzynarodowe 

i studia regionalne (BA in 

International Relations and 

Area Studies)  

studia pierwszego 

stopnia 
3 650 euro za każdy rok studiów 

Instytut 

Europeistyki 

 

 

Europeistyka (BA in European 

Studies)  

studia pierwszego 

stopnia 

 

2 550 euro za rok studiów – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

3 650 euro za rok studiów – dla 

cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach innych niż obywatele polscy 

 



  

Europeistyka, specjalizacje: 

Unia Europejska; Europa 

Środkowo-Wschodnia; 

Europeizacja i rządy prawa w 

Europie Środkowo-Wschodniej; 

Wiedza o Holokauście 

i totalitaryzmach; (MA in 

European Studies, 

specjalisations: EU studies; 

Central and Eastern European 

Studies; Europeanisation and 

Governance in Central and 

Eastern Europe, Studies in the 

Holocaust and Totalitarian 

Systems) 

 

studia drugiego 

stopnia 

5 400 euro za cały program – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

7 600 euro za cały program – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

innych niż obowiązujące obywateli 

polskich 

Europeistyka, specjalizacja 

Unia Europejska (MA in 

European Studies, 

specialization: European 

Governance) Double degree, 

studia prowadzone w 

konsorcjum z University of 

Kent  

studia drugiego 

stopnia 

 

3 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla podejmujących studia na 

zasadach obowiązujących obywateli 

polskich 

4 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla osób podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich 

 

 

Stosunki międzynarodowe, 

specjalność: Europa 

z perspektywy wyszehradzkiej 

(International Relations, 

specialty: Europe in the 

Visegrad Perspective) 

studia drugiego 

stopnia  

 

4 000 euro za rok studiów – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

5 750 euro za rok studiów – dla 

cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach innych niż obywatele polscy 

 

 

Europeistyka (MA in European 

Studies, specialization: 

Euroculture) program 

konsorcyjny Erasmus Mundus 

studia drugiego 

stopnia 

 

6 000 euro za cały program – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

16 000 euro za cały program – dla 

cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach innych niż obywatele polscy 

 

Europeistyka, specjalizacje: 

Unia Europejska, Europa 

Środkowo-Wschodnia; 

Europeizacja i rządy prawa w 

Europie Środkowo-Wschodniej; 

(MA in European Studies, 

specialization: EU studies; 

Central and Eastern European 

Studies; Europeanisation and 

Governance in Central and 

Eastern Europe) Double degree, 

studia prowadzone w 

konsorcjum z Kobe University  

studia drugiego 

stopnia 

5 400 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla podejmujących studia na 

zasadach obowiązujących obywateli 

polskich 

7 600 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla osób podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich 

Europeistyka, specjalizacje: 

Europeizacja i rządy prawa w 

Europie Środkowo-Wschodniej 

(MA in European Studies, 

specialization: Europeanisation 

and Governance in CEE) 

Double degree, studia 

prowadzone w konsorcjum 

z Tartu University 

studia drugiego 

stopnia 

 

3 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla podejmujących studia na 

zasadach obowiązujących obywateli 

polskich 

4 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla osób podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich 



  

 
 

  

 

 

Europeistyka, specjalizacja: 

Unia Europejska (MA in 

European Studies, 

specialization: EU studies) 

Double degree, studia 

prowadzone w konsorcjum 

z Catholic University of 

Portugal 

studia drugiego 

stopnia 

3 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla podejmujących studia na 

zasadach obowiązujących obywateli 

polskich 

4 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla osób podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich 

 

 

Europeistyka, Double degree, 

studia prowadzone w 

konsorcjum z Aston University 

studia drugiego 

stopnia 

3 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla podejmujących studia na 

zasadach obowiązujących obywateli 

polskich 

4 500 euro za rok studiów realizowany 

w UJ – dla osób podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich 

 

Instytut 

Amerykanistyki 

i Studiów 

Polonijnych 

Kulturoznawstwo, specjalność: 

studia transatlantyckie (MA in 

Cultural Studies, specialty: 

TransAtlantic Studies  

studia drugiego 

stopnia 

4 000 euro za 2 lata studiów – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

5 000 euro za 2 lata studiów – dla osób 

podejmujących studia na zasadach 

innych niż obywatele polscy 

 

6. 

Wydział 

Matematyki 

i Informatyki 

 

  

Instytut 

Matematyki  

Matematyka, specjalność: 

ogólna (MA in Mathematics, 

specialty: pure and applied 

mathematics)  

 

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Opłaty dotyczą tylko osób podejmujących 

studia na zasadach innych niż obywatele 

polscy 

7. 

Wydział Fizyki, 

Astronomii 

i Informatyki 

Stosowanej 

Nauki fizyczne w dyscyplinie 

fizyki oraz w dyscyplinie 

biofizyki 

studia trzeciego 

stopnia 

3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

Opłaty dotyczą tylko osób podejmujących 

studia na zasadach innych niż obywatele 

polscy 

 

8. 

 

Wydział Lekarski 

 

Kierunek lekarsko-

dentystyczny, pięcioletni 

program dla absolwentów szkół 

średnich (DDS-Doctor of dental 

surgery, program for high 

school graduates) 

stacjonarne studia 

jednolite 

magisterskie 

11 200 euro za I rok studiów 

11 000 euro za II rok studiów 

12 500 euro za III rok studiów 

13 000 euro za IV rok studiów 

13 000 euro za V rok studiów 

Kierunek lekarski, sześcioletni 

program dla absolwentów 

college’ów/uniwersytetów, 

realizowany w trybie 4-letnim 

(MD-Medical doctor program 

for college-university students) 

stacjonarne studia 

jednolite 

magisterskie 

12 400 euro za I rok studiów 
12 000 euro za każdy następny rok studiów 

Kierunek lekarski, sześcioletni 

program dla absolwentów szkół 

średnich (MD-Medical doctor 

program for high school 

graduates)  

stacjonarne studia 

jednolite 

magisterskie 

11 400 euro za I rok 
12 000 euro za każdy następny rok studiów 



  

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7 Rektora UJ z 10 lutego 2014 roku 

 

Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców 

podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku 

akademickim 2014/2015 

 

1. 

Międzywydziałowe 

Indywidualne 

Studia 

Humanistyczne 

Międzywydziałowe 

Indywidualne Studia 

Humanistyczne 

(stacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia 

4 200 euro za I rok studiów 

Od drugiego roku stawka właściwa dla 

studiowanego przez studenta kierunku 

wiodącego 

studia drugiego 

stopnia 
Stawka właściwa dla studiowanego przez 

studenta kierunku wiodącego 

2. Wydział Chemii 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia  

3 200 euro za I rok studiów  

3 000 euro za każdy następny rok studiów  

 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

studia trzeciego 

stopnia 
4 200 euro za I rok studiów 

4 000 euro za każdy następny rok studiów 

3. 
Wydział 

Filozoficzny 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne 

i niestacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia 

studia jednolite 

magisterskie 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

studia trzeciego 

stopnia 
3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

4. 
Wydział 

Historyczny 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne 

i niestacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale  

studia trzeciego 

stopnia 
3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

5. 
Wydział 

Filologiczny 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne 

i niestacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale  

studia trzeciego 

stopnia 
3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

6. 

Wydział 

Matematyki 

i Informatyki 

 

 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

studia trzeciego 

stopnia 
3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

7. 

Wydział Fizyki, 

Astronomii 

i Informatyki 

Stosowanej 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne 

i niestacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia;  

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

studia trzeciego 

stopnia 

3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

 



  

8. 

Wydział 

Zarządzania 

i Komunikacji 

Społecznej 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(stacjonarne 

i niestacjonarne) 

 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia 

studia jednolite 

magisterskie 

2 400 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

(studia stacjonarne 

i niestacjonarne) 

studia trzeciego 

stopnia; 

studia podyplomowe 

3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

 

9. 
Wydział Studiów 

Międzynarodowych 

i Politycznych 

 

  

Instytut Nauk 

Politycznych 

i Stosunków 

Międzynarodowych 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone w Instytucie 
studia podyplomowe 

Opłata taka sama jak dla studentów 

studiujących na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

Instytut Rosji 

i Europy 

Wschodniej 

Wszystkie kierunki studiów 

prowadzone w Instytucie 

studia pierwszego 

stopnia;  

studia drugiego 

stopnia 

2 200 euro za I rok studiów 

2 000 euro za każdy następny rok studiów 

10. 

 

Wydział Lekarski 

 

Dietetyka (stacjonarne) 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia  

4 200 euro za I rok studiów 

4 000 euro za każdy następny rok studiów 

Kierunek lekarski 

(stacjonarne) 

studia jednolite 

magisterskie 
9 200 euro za I rok studiów  

9 000 euro za każdy następny rok studiów   

Kierunek lekarsko-

dentystyczny (stacjonarne) 

studia jednolite 

magisterskie 
9700 euro za I rok studiów  

9500 euro za każdy następny rok studiów   

11. Wydział 

Farmaceutyczny 

Analityka medyczna 

(stacjonarne 

i niestacjonarne);  

Farmacja (stacjonarne 

i niestacjonarne) 

studia jednolite 

magisterskie 
6200 euro za I rok studiów 

6000 euro za każdy następny rok studiów 

Nauki farmaceutyczne 

(stacjonarne) 

studia trzeciego 

stopnia 
3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

12. 

Uniwersyteckie 

Centrum 

Medycyny 

Weterynaryjnej 

UJ-UR 

Weterynaria (stacjonarne) 
studia jednolite 

magisterskie 
3 200 euro za I rok studiów 

3 000 euro za każdy następny rok studiów 

13. 

Pozostałe kierunki 

studiów, 

nie wymienione 

powyżej 

Stacjonarne i niestacjonarne 

studia pierwszego 

stopnia; 

studia drugiego 

stopnia; 

studia jednolite 

magisterskie  

4200 euro za I rok studiów 

4000 euro za każdy następny rok studiów 

Stacjonarne i niestacjonarne 
studia doktoranckie;  

studia podyplomowe  
5200 euro za I rok studiów 

5000 euro za każdy następny rok studiów 

 


