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Zarządzenie nr 68 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 2 lipca 2014 roku 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia 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.) 

i § 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 

 

W załączniku nr 1 do zarządzenia 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, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w punkcie 3 zapis dotyczący kierunku studiów na Wydziale Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii otrzymuje brzmienie: „Biotechnologia Molekularna (MSc in Molecular 

Biotechnology)”; 

 

2) w punkcie 5 zapis dotyczący kierunku i specjalizacji „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” otrzymuje 

brzmienie: 

 

 

3)  w punkcie 5 dodaje się następujący zapis: 

 

Instytut 

Europeistyki 

 

Europeistyka, specjalizacja: Europa 

Środkowo-Wschodnia: ścieżka badawcza  

(MA in European Studies, specialization: 

Central and Eastern European Studies: 

Research Track)   

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 

 

4)  w punkcie 8 dodaje się następujący zapis: 

 

Wydział 

Lekarski 

 

Studia doktoranckie w języku angielskim 

w dziedzinie nauk medycznych oraz 

w dziedzinie nauk o zdrowiu  (International 

PhD studies in medical sciences) 

stacjonarne studia 

trzeciego stopnia 

4 100 euro za I rok studiów 

3900 euro za II rok studiów 

3900 euro za III rok studiów 

– dla osób podejmujących 

studia na zasadach 

obowiązujących obywateli 

polskich 

 8 000 euro za I rok studiów 

7 800 euro za II rok studiów 

7 800 euro za III rok studiów  

– dla osób podejmujących 

studia na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli 

polskich 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 

 

 

Instytut 

Europeistyki 

 

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 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  


