
 

Zarządzenie Nr 19/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 9 grudnia 2013 r. 

 

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 3 ust. 9 Regulaminu 

Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz uchwał Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 25/2013/2014 i Nr 26/2013/2014 z dnia 26 listopada 

2013 r. 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii od roku akademickiego 2013/2014 tworzę następujące 

studia podyplomowe: 

 

1. Studia Podyplomowe Asystent Rodziny (2-semestralne) 

 

1) jednostką prowadzącą studia jest Instytut Pedagogiki, 

2) na kierownika studiów powołuję dr Annę Rutkowską, 

3) ustalam następującą wysokość opłat semestralnych: 

  I semestr  1.800 zł 

 II semestr 1.800 zł 

4) planowane rozpoczęcie – od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014. 

 

2. Studia Podyplomowe Neurologopedii z Komunikacją Wspomagającą (3-semestralne) 

 

1) jednostką prowadzącą studia jest Instytut Psychologii, 

2) na kierownika studiów powołuję dr n. med. Annę Rasmus, 

3) ustalam następującą wysokość opłat semestralnych: 

   I semestr 1.900 zł 

  II semestr 1.900 zł 

 III semestr 1.900 zł 

4) planowane rozpoczęcie – od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014. 



§ 2 

 

1. Słuchacze przyjęci na studia podyplomowe zobowiązani są do wniesienia opłaty 

semestralnej w terminie ustalonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, 

nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. 

2. Ratalne wnoszenie opłat i inne sprawy z tym związane 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., 

zmienione uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2013/2014 z dnia 26 

listopada 2013 r. oraz zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora UKW z dnia                                  

28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług 

edukacyjnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

3. Wszelkie zmiany dotyczące utworzonych studiów podyplomowych wprowadza się w trybie 

określonym w Regulaminie Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

   

 

 

 

 

    Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 

  

 

 

 

 

 

 


