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Zarządzenie nr 89 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 27 lipca 2015 roku 

 

w  sprawie: zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz w związku z § 130 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w załączniku nr 2 Opłaty za studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 

2015/2016 dodaje się następujące postanowienia: 

 

Wydział, studia 

podyplomowe  

Opłata za cały 

cykl 

rozpoczynający się 

w roku 2015/2016 

 

Opłata za I semestr 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego się 

w roku 2015/2016 

Opłata za II semestr 

studiów dla cyklu 

rozpoczynającego się 

w roku 2015/2016 

Wydział Prawa i Administracji  

Proces karny  2 950 zł 1 475 zł 1 475 zł  

Bezpieczeństwo 

informacji 

w administracji 

i biznesie  

4 500 zł  2 250 zł 2 250 zł  

English and 

European Union 

Law (studia 

dwuletnie) 

1 800 zł (na konto 

UJ) 

oraz  

1 200 € (na konto 

British Law 

Centre)  

 

900 zł oraz 600 € 

(opłata za I rok 

studiów) 

900 zł oraz 600 € 

(opłata za II rok 

studiów) 



Wydział Filologiczny  

Przekład 

prawniczy, 

sądowy 

i urzędowy dla 

kandydatów na 

tłumaczy 

przysięgłych 

6 000 zł 3 000 zł 3 000 zł  

Wydział Matematyki i Informatyki  

Testowanie 

oprogramowania   
6 000 zł 3 000 zł 3 000 zł  

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii  

Biznes 

w biotechnologii  
3 900 zł  1 950 zł  1 950 zł  

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  

Psychologiczne 

aspekty 

kryminologii   
4 500 zł 2 250 zł 2 250 zł  

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Zarządzanie 

w pielęgniarstwie 

i położnictwie  
3 000 zł 1 500 zł 1 500 zł  

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 

Teoria i praktyka 

klinicznego 

stosowania 

mechanicznej 

wentylacji płuc  

6 800 zł 3 400 zł 3 400 zł  

Medycyna 

ekstremalna 

i medycyna 

podróży  

7 500 zł  3 750 zł 3 750 zł  

Psychogeriatria 

z elementami 

neuropsychologii  
4 500 zł 2 250 zł 2 250 zł 

 

2) w załączniku nr 3 Opłaty za kursy dokształcające rozpoczynające się w roku akademickim 

2015/2016 dodaje się następujące postanowienia: 

 

Wydział, kurs dokształcający Opłata za cały cykl rozpoczynający się 

w roku 2015/2016 

Wydział Prawa i Administracji  

Prawo zamówień publicznych  2 000 zł  

Szkoła Prawa Amerykańskiego  4 200 zł (dla studentów UJ),  

5 200 zł (dla pozostałych kandydatów) 

 

 



§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


