
Zarządzenie Nr 39/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 

wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane 

niezadowalającymi wynikami w nauce 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz art. 79 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

Od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzam na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach wyższych oraz studiach doktoranckich opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych, 

spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce. 

 

§ 2 

1. Dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich, powtarzających określone zajęcia z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz wznawiających studia z obligatoryjnym 

powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, ustalam  

następujące wysokości opłat dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych (semestr zimowy i semestr letni): 
a) za powtarzanie jednych zajęć    400 zł 

b) za powtarzanie dwóch zajęć    800 zł 

c) za powtarzanie trzecich i kolejnych zajęć 800 zł za każde niezaliczone zajęcia, do 

maksymalnej kwoty nieprzekraczającej wysokości opłaty za studia niestacjonarne 

dla danego kierunku studiów. 

W przypadku nieprowadzenia studiów niestacjonarnych na danym kierunku  

wysokość maksymalnej opłaty określi Prorektor ds. Finansów i Organizacji. 

2. Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzający rok 

i wznawiający studia z powodu braku zaliczenia seminarium dyplomowego wnoszą 

jednorazowo opłatę w wysokości 800 zł, bez względu na różnice programowe. 

3. Dla uczestników studiów doktoranckich, powtarzających określony moduł ustalam  

wysokość opłaty za powtarzanie modułu w kwocie 600 zł. 

4. Jeżeli studentowi, po jego skreśleniu z listy studentów proporcjonalnie przeliczono 

opłatę za studia niestacjonarne, w razie wznowienia studiów z obligatoryjnym 

powtarzaniem student ponosi opłatę dodatkową w wysokości w jakiej opłata za 

studia niestacjonarne została mu wcześniej zmniejszona. 

 

 

 

§ 3 

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę za powtarzanie 

przedmiotu z wpisem warunkowym. 



2. Opłata za powtarzanie zajęć z wpisem warunkowym wynosi 400 zł za każde 

powtarzane zajęcia i obliczana jest wg zasad określonych w § 2. 

 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie Nr 49/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 25 maja 2018 r. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 


