
 

 

Zarządzenie Nr 12/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 października 2013 r. 

 

 

w sprawie obniżenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za zajęcia 

dydaktyczne na studiach niestacjonarnych na kierunku studiów informatyka, 

specjalność: Sieci i systemy rozproszone. 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów           

z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 

publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Obniżam w roku akademickim 2013/2014 wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach 

niestacjonarnych na kierunku studiów informatyka, specjalność: Sieci i systemy 

rozproszone. 

 

§ 2 

 

1. Obniżenie wysokości opłat jest rezultatem uzyskania dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do 

rozwoju Uczelni”. 

2. Obniżenie wysokości opłat nie powoduje dla Uniwersytetu ujemnych konsekwencji          

w postaci zmniejszenia wpływów z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach 

niestacjonarnych. 

 

§ 3 

 

Semestralna wysokość opłat po obniżeniu jest zróżnicowana w zależności od roku studiów     

i wynosi: 

          semestr zimowy           semestr letni 

 

1) II rok studiów   1945,00 zł   1945,00 zł 

2) III rok studiów  1902,50 zł   1902,50 zł 

3) IV rok studiów  2047,50 zł   2047,50 zł  

           



§ 4 

 

Terminy i formy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3 określają zasady pobierania opłat 

oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne określone uchwałą Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

 

§ 5 

 

Ze studentami, którzy wnieśli opłatę za usługi edukacyjne w pełnej wysokości zostaną 

dokonane stosowane rozliczenia. 

 

§ 6 

 

1. Studenci studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka pozostałych lat studiów oraz 

specjalności wnoszą opłaty w pełnej wysokości, określonej zarządzeniem Nr 81/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 

2013/2014. 

2. Opłatę w pełnej wysokości ponoszą również studenci na kierunku studiów informatyka, 

specjalność: Sieci i systemy rozproszone powtarzający określone zajęcia z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz wznawiający studia z obligatoryjnym 

powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w przypadku 

powtarzania czterech i więcej przedmiotów. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Rektor 

 

 

                                                                                    prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


