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Decyzja nr 56 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 18 grudnia 2015 roku 

w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie 

związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 3 zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 5 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za 

postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 

i w latach następnych (z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem”, ustalam, co następuje: 

§ 1 

1. Opłata za każdą dokonaną przez kandydata rejestrację na studia wynosi 75 PLN dla postępowania 

na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, dla których szczegółowe 

warunki i tryb naboru określone są w uchwale nr 63/V/2015 Senatu UJ z 27 maja 2015 roku.  

2. Opłata może być wniesiona w walucie euro lub dolara amerykańskiego, w wysokości określonej 

na podstawie średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego za 2014 rok, odpowiednio 

18 EUR lub 24 USD. 

3. Opłata wniesiona w PLN, o której mowa w ust. 1, wynosi 60 PLN, jeżeli wszystkie pisma 

w sprawie przyjęcia na studia zostaną skutecznie doręczone kandydatowi w formie dokumentów 

elektronicznych za pośrednictwem jego konta w ePUAP. 

§ 2 

1. Prawidłowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest niezbędne dla uzyskania potwierdzenia rejestracji 

i wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłaty wnoszone w sposób inny niż określony 

w zarządzeniu oraz niniejszej decyzji nie są uwzględniane i nie uprawniają do wzięcia udziału 

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. Kandydat, którego decyzja w sprawie przyjęcia na studia została uchylona z powodu 

nieuruchomienia studiów ma prawo w późniejszym terminie przystąpić do postępowania kwalifika-

cyjnego bez konieczności wniesienia opłaty rekrutacyjnej w innym wybranym naborze, zgodnie 

z terminem rejestracji określonym dla tego naboru. 

3. Zwroty środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa w § 2 ust. 1 za-

rządzenia, a także wynikające z § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 niniejszej decyzji, następują po całkowi-

tym zakończeniu rekrutacji na studia w Uczelni. 

4. Jeżeli kandydat nie przekaże w wyznaczonym terminie numeru rachunku bankowego do dokonania 

zwrotu środków nadpłaconych, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego środki 

zostały wpłacone, chyba że jest to niemożliwe lub niecelowe. 

5. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty, w tym koszty manipulacyjne, 

opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postę-

powaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni. 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


