
Zarządzenie Nr 48/2010/2011 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 29 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących 

naukę na  studiach prowadzonych w języku angielskim 

 

Na podstawie art. 44 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego  z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez 

cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) 

 

ustalam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Cudzoziemcy podejmujący studia prowadzone w języku angielskim na zasadach 

odpłatności wnoszą opłatę za naukę stanowiącą rocznie równowartość w złotych: 

1) studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka   2 500 euro 

2) studia drugiego stopnia na kierunku fizyka    2 500 euro 

3) jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia  3 000 euro 

4) studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka   2 500 euro 

5) studia drugiego stopnia na kierunku matematyka   2 500 euro 

6) studia pierwszego stopnia na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej    2 500 euro 

7) studia drugiego stopnia na kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej    2 500 euro 

8) studia pierwszego stopnia  na kierunku filologia   3 000 euro 

9) kursy językowe przygotowujące do podjęcia nauki  

w języku angielskim       3 000 euro 

 

2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności wnoszą  

opłatę, której równowartość wynosi 200 euro, niezależnie od liczby podjętych 

kierunków studiów. 

 

5. Opłaty, o których mowa w ust.1 do ust. 2 cudzoziemiec wnosi na rachunek bankowy 

w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku 

Polskiego w dniu wpłaty. 

 

§ 2 

 

1. Opłaty wnosi się za cały okres nauki w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub 

przystąpienia do egzaminu. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 

wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub 

semestr nauki. 



3. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

4. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki przez cudzoziemca 

wyłącznie w przypadku, gdy otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki  z powodów 

zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych, 

udokumentowanych przyczyn losowych. Opłatę za pierwszy rok studiów, studiów 

doktoranckich i studiów podyplomowych zwraca się w wysokości pomniejszonej  

o równowartość 200 euro. 

 

5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia 

przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na 

warunkach odpłatności Rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę,  

o której mowa w § 1, lub zwolnić z niej całkowicie. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

  Rektor 

 

 

prof. dr hab. inż. Józef Kubik 

 


