
 
 

75.0200.15.2015 

 

Zarządzenie nr 12 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 27 stycznia 2015 roku 

 

w sprawie: wysokości opłat za niestacjonarne studia trzeciego stopnia dla cykli studiów 

rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016  

 

 

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, biorąc pod uwagę wnioski dziekanów i analizę kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów doktoranckich 

oraz zajęć na studiach doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania 

strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury 

dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów, zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

Ustala się wysokość opłat za świadczone przez Uniwersytet Jagielloński usługi edukacyjne 

związane z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.   

 

§ 2 

 

Dla cykli studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 

opłaty związane z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński pobierane są w wysokości określonej 

w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

 

W związku z obowiązywaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim ratalnego systemu pobierania 

opłat, o których mowa w § 2, kwoty tych opłat, określone w załączniku dzielone są na 

odpowiednią liczbę rat określoną w odrębnych przepisach.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 



Załącznik 

do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 27 stycznia 2015 r. 

 

 

Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 

 

 

 

Dziedzina, dyscyplina  Opłata za cały 

cykl 

rozpoczynający 

się w roku 

2015/2016 

Opłata za I rok 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2015/2016 

Opłata za II rok 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2015/2016 

Opłata za III rok 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2015/2016 

Opłata za IV rok 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego 

się w roku 

2015/2016 

Wydział Prawa i Administracji 

Dziedzina: Nauki prawne, dyscyplina: 

prawo 
32 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł  
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