ZARZĄDZENIE

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr R-0201-15/2019

z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie
wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia
na studiach wyższych
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Działając na podstawie art. 79-80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz U z 2018 poz. 1668 z późn.zm.), § 31 ust. 3 pkt. 6 Statutu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Sposób i szczegółowe zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie określają odpowiednie akty prawne Rektora, dotyczące
pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Rozdział 2
Studia wyższe
1.
2.

3.

4.

1.

§2
Wysokość opłaty semestralnej za studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
realizowane w języku angielskim wynosi 3 000 zł.
Z zastrzeżeniem ust.3, wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne wynosi:
1) studia pierwszego stopnia – 2 600 zł, z zastrzeżeniem pkt.4,
2) studia drugiego stopnia – 3 000 zł, z zastrzeżeniem pkt.3-4,
3) studia drugiego stopnia na kierunku Audyt finansowy – 4 400 zł,
4) studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w języku angielskim – 4 700 zł,
5) jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo – 3 300 zł.
Zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1, w przypadku dokonywania opłaty
za semestr jednorazowo w terminie określonym w odpowiednich aktach prawnych,
studentowi przysługuje rabat w wysokości 200 zł w stosunku do kwot wymienionych w
ust.2,pod warunkiem dokonania opłaty w regulaminowym terminie (rabatu nie stosuje się
do opłaty za pierwszy semestr studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich – w tym przypadku opłata wnoszona jest
jednorazowo w pełnej wysokości).
Wysokość opłaty związanej z wyrównywaniem różnic programowych na studiach
niestacjonarnych wynosi 130 zł za 1 punkt ECTS.
§3
Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce wynosi 130 zł za 1 punkt ECTS z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku realizowanych w języku angielskim studiów stacjonarnych oraz studiów
niestacjonarnych, wysokość opłaty w danym semestrze nie przekroczy odpowiednio
wysokości opłaty za studia stacjonarne, o której mowa w § 2 ust.1 lub opłaty za
studia niestacjonarne, o której mowa w § 2 ust.2 pkt. 4 ,
1

w przypadku studiów stacjonarnych wysokość opłaty w danym semestrze
nie przekroczy odpowiedniej opłaty, o której mowa w § 2, ustalonej w oparciu
o wysokość opłaty semestralnej za studia wyższe niestacjonarne odpowiedniego
stopnia i kierunku z zastrzeżeniem pkt.1.
W przypadku powtarzania określonych zajęć w ramach kształcenia, bez uczestnictwa w
zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, w szczególności w razie powtarzania przez
studenta przedmiotu na podstawie decyzji stosownych władz uczelni lub w przypadku
wyrównywania różnic programowych, wysokość opłaty wynosi 600 zł
za każdy
przedmiot.
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§4
3.

1.
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Za zajęcia nieobjęte planem studiów dla danego kierunku:
1) na studiach stacjonarnych nie pobiera się opłat do łącznej ilości 30 punktów ECTS
w toku studiów; powyżej tej liczby opłata wynosi 130 zł za 1 punkt ECTS,
2) na studiach stacjonarnych realizowanych w języku angielskim pobiera się opłatę w
wysokości 130 zł. za 1 punkt ECTS,
3) na studiach niestacjonarnych pobiera się opłatę w wysokości 130 zł za 1 punkt
ECTS.
§5
Wysokość opłat za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
wynosi:
1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,
2) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym – 20 zł.
3) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł.
Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata o połowę wyższa niż za wydanie oryginału.
Rozdział 3
Przepisy wspólne

1.

2.

§6
Zasady pobierania oraz łączna wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce, opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych
planem studiów ustalana jest na zasadach określonych w odpowiednich aktach
prawnych Rektora, o którym mowa w § 1.
Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, mogą nie być pobierane lub być
pobierane w innej wysokości, w przypadku studenta odbywającego kształcenie na
podstawie podpisanej z uczelnią zagraniczną umowy, zawierającej odmienne
uregulowania.

§6
Opłaty uważa się za dokonane z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy cykli kształcenia na studiach
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

REKTOR
prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
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