
 
DO-0130/98/2014 

 

Zarządzenie nr 98 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 29 września 2014 roku 
 

w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 2 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć 

przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników 

w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) 

z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum 

Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – 

Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez 

studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium 

Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się 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 późn. zm.) w związku z § 130 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z uchwałą nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

W zarządzeniu nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku w sprawie 

wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów 

lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum 

Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za 

powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce 

w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 

2014/2015 w załączniku nr 1 Wysokość opłat za powtarzanie zajęć przez studentów 

i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, dla cykli studiów 

rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji dotychczasowy zapis otrzymuje 

brzmienie :  
 

Wydział, kierunek 

studiów 

Opłata za powtarzanie zajęć 

(koszt jednej godziny) 
Wydział Prawa 

i Administracji  
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wszystkie prowadzone studia  

pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia i jednolite studia 

magisterskie  

4,95 zł 7,50 zł 



 

 

2) w części dotyczącej Wydziału Filozoficznego: 
 

a) dotychczasowy zapis dla kierunku psychologia otrzymuje brzmienie: 
 

Wydział, kierunek 

studiów 

Opłata za powtarzanie zajęć 

(koszt jednej godziny) 
Wydział Filozoficzny  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Psychologia 

(jednolite studia magisterskie)  
10 zł 10 zł 

 

b) dotychczasowy zapis dla kierunku psychologia – studia trzeciego stopnia otrzymuje 

brzmienie: 
 

Wydział, kierunek 

studiów 

Opłata za powtarzanie zajęć 

(koszt jednej godziny) 
Wydział Filozoficzny  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Studia 

trzeciego 

stopnia 

Psychologia 

10 zł - 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor  

 
 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 


