
Zarządzenie Nr 83/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za 

powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce.  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze 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 

W roku akademickim 2014/2015 wprowadzam na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych, spowodowane niezadowalającymi wynikami       

w nauce. 

 

§ 2 

1. Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (studia pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolite studia magisterskie), powtarzających określone zajęcia z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz wznawiających studia z obligatoryjnym 

powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, ustalam 

następujące wysokości opłat: 

1) dla wszystkich kierunków i specjalności studiów stacjonarnych (semestr zimowy      

i semestr letni): 

a) za powtarzanie jednego przedmiotu        600 zł 

b) za powtarzanie dwóch przedmiotów        800 zł 

c) za powtarzanie trzech przedmiotów                1.000 zł  

d) za powtarzanie czterech i więcej przedmiotów          1.200 zł 

2) dla wszystkich kierunków i specjalności studiów niestacjonarnych: 

a) za powtarzanie jednego przedmiotu          600 zł 

b) za powtarzanie dwóch przedmiotów        800 zł 

c) za powtarzanie trzech przedmiotów                1.000 zł  

d) za powtarzanie czterech i więcej przedmiotów - opłata równa jednej opłacie             

semestralnej dla danego kierunku i specjalności 

2. Studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, powtarzający rok                  

i wznawiający studia z powodu braku zaliczenia seminarium dyplomowego, jednego 

przedmiotu lub łącznie seminarium dyplomowego i jednego przedmiotu, wnoszą 

jednorazowo opłatę w wysokości 600 zł,  bez względu na różnice programowe. 

 



§ 3 

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę za powtarzanie 

przedmiotu z wpisem warunkowym. 

2. Opłata za powtarzanie przedmiotu z wpisem warunkowym wynosi 200 zł za każdy 

powtarzany przedmiot, niezależnie od liczby punktów ECTS przypisanych do 

powtarzanego przedmiotu. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 należy wnieść w terminie 14 dni od daty podpisania 

aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz 

studentów studiów stacjonarnych lub aneksu do umowy o warunkach odpłatności za 

studia niestacjonarne. 

 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Rektor 

 

 

 

                                                                           prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 


