
Zarządzenie Nr 73/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 29 maja 2014 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach 

niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. 

 

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.), § 47 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533) 

oraz § 1 ust. 4 zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi 

edukacyjne wprowadzonych uchwałą Senatu UKW Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 

2013 r., zmienionych uchwałą Senatu UKW Nr 23/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

§ 1 

W roku akademickim 2014/2015, na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów 

niestacjonarnych, ustalam następujące wysokości opłat semestralnych:  

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

semestr zimowy    semestr letni 

1) Administracja        

a) studia  I° 

 I rok      1.250 zł  1.250 zł 

 II rok      1.350 zł  1.350 zł 

 III rok      1.450 zł  1.450 zł 

b) studia II° 

 I rok      1.800 zł  1.800 zł 

 II rok      1.900 zł  1.900 zł 

2) Filozofia        

a) studia I°      1.500 zł  1.500 zł 

b) studia II°      1.500 zł  1.500 zł 

3) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  1.200 zł  1.200 zł 

4) Socjologia      1.250 zł  1.250 zł 

 

Wydział Humanistyczny 

 

semestr zimowy    semestr letni 

 

1) Bezpieczeństwo narodowe    1.500 zł  1.500 zł 

2) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

a) studia I°      1.950 zł  1.950 zł 

b) studia II°      1.950 zł  1.950 zł 



 

3) Filologia polska 

a) studia I°      1.900 zł  1.900 zł 

b) studia II°      1.900 zł  1.900 zł 

4) Filologia, sp. filologia angielska (studia II°)  2.800 zł  2.800 zł 

5) Filologia, sp. filologia stosowana z językiem 

niemieckim (studia II°)     2.100 zł  2.100 zł 

6) Filologia, sp. germanistyka (studia II°)   2.100 zł   2.100 zł 

7) Historia 

a) studia I°      1.450 zł   1.450 zł 

b) studia II°      1.450 zł   1.450 zł 

8) Humanistyka drugiej generacji    1.900 zł  1.900 zł 

9) Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną  1.500 zł  1.500 zł 

10) Kulturoznawstwo 

a) studia I°      1.900 zł   1.900 zł 

b) studia II°      1.900 zł   1.900 zł 

11) Politologia       

a) studia I°      1.500 zł   1.500 zł 

b) studia II°      1.500 zł  1.500 zł 

12) Regionalistyka europejska    1.450 zł  1.450 zł 

13) Stosunki międzynarodowe    1.450 zł  1.450 zł 

14) Turystyka krajoznawcza i kulturowa (studia II°) 1.500 zł  1.500 zł 

15) Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

i ochrona zabytków      

a) studia I°      1.450 zł  1.450 zł 

b) studia II°      1.450 zł  1.450 zł 

 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

       

       semestr zimowy        semestr letni 

1) Geografia         

a) studia I°      2.150 zł  2.150 zł 

b) studia II°      2.150 zł  2.150 zł 

2) Rewitalizacja dróg wodnych    2.150 zł  2.150 zł 

3) Turystyka i rekreacja     2.150 zł  2.150 zł 

4) Wychowanie fizyczne  

a) studia I°      2.100 zł  2.100 zł 

b) studia II°      2.300 zł             2.300 zł 

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

 

semestr zimowy    semestr letni 

 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy    2.150 zł   2.150 zł 

2) Edukacja techniczno-informatyczna    

a) studia  I°      2.150 zł  2.150 zł 

b) studia II°      2.150 zł  2.150 zł 

3) Fizyka        

a) studia I°      1.900 zł  1.900 zł 

b) studia II°      1.900 zł  1.900 zł 



 

4) Informatyka      2.150 zł  2.150 zł 

5) Inżynieria bezpieczeństwa       2.150 zł  2.150 zł 

6) Inżynieria materiałowa       2.150 zł  2.150 zł 

7) Matematyka 

a) studia I°       2.000 zł  2.000 zł 

b) studia II°       2.000 zł  2.000 zł 

8) Mechatronika   

a) studia I° (opłata dotyczy I, II i III roku studiów) 2.150 zł  2.150 zł 

b) studia II°       2.200 zł   2.200 zł 

 

Wydział Nauk Przyrodniczych 

 

semestr zimowy    semestr letni 

1) Biologia 

a) studia I°      1.900 zł             1.900 zł 

b) studia II°      2.600 zł  2.600 zł 

2) Biotechnologia         3.200 zł  3.200 zł 

3) Ochrona środowiska          1.900 zł  1.900 zł 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

 

semestr zimowy    semestr letni 

 

1) Logopedia      1.800 zł  1.800 zł 

2) Pedagogika    

a) studia I°       1.600 zł   1.600 zł 

b) studia II°      1.600 zł  1.600 zł 

3) Pedagogika wczesnoszkolna    1.600 zł   1.600 zł 

4) Praca socjalna      1.600 zł  1.600 zł 

5) Psychologia (studia jednolite magisterskie)  2.450 zł  2.450 zł 

 

Instytut Edukacji Muzycznej 

 

                    semestr zimowy           semestr letni 

1) Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej       

a) studia I°      2.100 zł   2.100 zł 

b) studia II°      2.100 zł   2.100 zł 

 

§ 2 

1. Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2014/2015 na kierunku studiów 

administracja, prowadzonych w formie niestacjonarnej w Instytucie Prawa, Administracji   

i Zarządzania, otrzymują jednorazowy bon rodzinny. 

2. Bon rodzinny w formie zniżki 100 zł można wykorzystać na trzecim roku studiów,            

w przypadku studiów pierwszego stopnia lub na drugim roku studiów, w przypadku 

studiów drugiego stopnia. 



 

3. Bon rodzinny otrzymują studenci, których łączy więź małżeńska lub więzy pokrewieństwa 

(rodzic – dziecko, rodzeństwo). 

 

§ 3 

1. Terminy i formy wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 określają zasady pobierania opłat 

oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne wprowadzone uchwała 

Senatu UKW Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. zmienione uchwałą Senatu 

UKW 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 zmienione 

zarządzeniem Nr 57/2013/2014 Rektora UKW z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych  

w UKW oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach 

odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz za świadczenie usług edukacyjnych 

na stacjonarnych studiach doktoranckich w UKW. 

2. Rodzaje opłat, nieuwzględnione w § 1, a wynikające z toku studiów zostaną określone 

odrębnym zarządzeniem Rektora. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                           

          Rektor 

 

 

 

                                                                   prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


