
Zarządzenie Nr 63/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

 

w sprawie podejmowania przez studentów kształcenia na drugim i kolejnym kierunku 

studiów stacjonarnych. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 47 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 

Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego Nr 23/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Studenci lub absolwenci pierwszego kierunku studiów stacjonarnych mają prawo podjąć 

studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie bez wnoszenia opłat. 

2. Studenci realizujący kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych mają prawo 

do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku, jeżeli w poprzednim 

roku studiów spełnili kryteria, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn zm.),  

tj. uzyskali za poprzedni rok studiów, na drugim kierunku, wyniki spełniające kryteria do 

zaliczenia studenta do grupy 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. 

3. Student może być zaliczony do grupy 10% najlepszych studentów na kierunku wyłącznie 

na podstawie złożonego wniosku do Rektora o przyznanie stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów. 

4. Studenci, o których mowa w ust. 2, ubiegający się o zgodę Rektora na kontynuowanie 

studiów bez wnoszenia opłat są zobowiązani, po ukończeniu pierwszego roku studiów               

i rozpoczęciu każdego kolejnego roku studiów na drugim kierunku, do złożenia wniosku, 

zaopiniowanego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, która 

organizuje kształcenie na drugim kierunku w terminie: 

 do 15 listopada - studenci rozpoczynający kolejny rok studiów w semestrze 

zimowym; 

 do 31 marca - studenci rozpoczynający kolejny rok studiów w semestrze letnim. 

5. Wzór wniosku studenta ubiegającego się o kontynuowanie studiów na drugim kierunku 

studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Studenci, którzy otrzymali pozytywną decyzję Rektora, nie wnoszą opłaty za studia za 

rok akademicki, którego dotyczył wniosek. 

2. Studenci drugiego roku studiów, którzy otrzymali negatywną decyzję Rektora 

zobowiązani są do wniesienia opłaty za I i II rok studiów w następujących terminach: 

 za pierwszy rok studiów oraz za semestr zimowy studiów, na którym 

rozpoczynają kształcenie - w terminie określonym przez Rektora; 



  

 za semestr letni studiów - najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych. 

3. Studenci trzeciego roku i kolejnych lat studiów, którzy otrzymali negatywną decyzję 

Rektora zobowiązani są do wniesienia opłaty za rok studiów, na którym rozpoczynają 

kształcenie w następujących terminach: 

 za semestr zimowy studiów, na którym rozpoczynają kształcenie - w terminie 

określonym przez Rektora; 

 za semestr letni studiów - najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych. 

4. Studenci, którzy nie składali wniosku o kontynuowanie studiów stacjonarnych bez 

wnoszenia opłat zobowiązani są do wniesienia opłaty za I rok studiów oraz za rok 

studiów, na którym rozpoczynają kształcenie w następujących terminach: 

 za pierwszy rok studiów oraz za semestr zimowy studiów, na którym 

rozpoczynają kształcenie - w terminie określonym przez Rektora; 

 za semestr letni studiów - najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych. 

 

§ 3 

Studenci lub absolwenci podejmujący kształcenie na trzecim i kolejnym kierunku studiów 

stacjonarnych  wnoszą opłatę od pierwszego roku studiów. 

 

§ 4 

Wysokość opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych na dany rok akademicki 

określa Rektor odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 
 

 

 

 



  

 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 63/2013/2014 

Rektora UKW 
z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

 

 

…………………………………………………… 

imię i nazwisko studenta 

 

…………………………………………………… 

nr albumu 

 

…………………………………………………... 

pierwszy kierunek studiów stacjonarnych  

 

…………………………………………………… 

data rozpoczęcia studiów na pierwszym kierunku 

 

…………………………………………………… 

drugi kierunek studiów stacjonarnych 

 

 

 

 

JM Rektor 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Wniosek o kontynuowanie studiów stacjonarnych na drugim kierunku  

bez wnoszenia opłat 

 

 

 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na kontynuowanie kształcenia bez wnoszenia 

opłat na …….. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych 

studiów magisterskich* na drugim kierunku studiów ………………………………………... 

(nazwa kierunku studiów) 

 w roku ak. ……………. . 

 

…………………………….. 
podpis studenta 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. dokument potwierdzający uzyskanie wysokiej średniej ocen      

2. dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięć artystycznych      

3. dokument potwierdzający uzyskanie wysokich wyników sportowych 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym      

 
 

        
OPINIA KIEROWNIKA PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ/DYREKTORA INSTYTUTU*  

Student w poprzednim roku spełnił / nie spełnił* kryteria/kryteriów* do otrzymania 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów  

   

….…………………………………….. 
podpis Kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej/ Dyrektora Instytutu* 



  

DECYZJA REKTORA 

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU STUDENTA I OPINII DZIEKANA/DYREKTORA INSTYTUTU 

- wyrażam zgodę na zwolnienie  w roku ak. ……….z opłaty za …. rok studiów na drugim 

kierunku studiów stacjonarnych.* 

- nie wyrażam zgody na zwolnienie  w roku ak. ……….z opłaty za …. rok studiów na 

drugim kierunku studiów stacjonarnych.* 

 

 

          

 

         ………………………… 
          podpis Rektora 

 

Bydgoszcz, dn. ………………… 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

1. Studia na pierwszym kierunku studiów to: 

-  studia  rozpoczęte w roku ak.  2011/2012, 

- studia rozpoczęte w roku ak. 2012/2013 wyłącznie w przypadku wydania decyzji o przyjęciu na I rok 

studiów do dnia 30 września 2012 r.  

2. Studiami na drugim kierunku studiów określamy wszystkie studia rozpoczęte w roku ak. 2012/2013  

w przypadku wydania decyzji o przyjęciu na I rok studiów po 30 września 2012 r. oraz w latach następnych, 

o ile student lub absolwent podejmował kształcenie na pierwszym kierunku studiów w roku ak. 2011/2012 

oraz latach następnych. 

3. Studiów rozpoczętych przed rokiem ak. 2011/2012 nie zaliczamy do studiów na pierwszym kierunku (są to 

tzw. studia „0”) 


