
 
Zarządzenie Nr 49/2015/2016 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
z dnia 3 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia 
efektów uczenia sięw roku akademickim 2016/2017. 

 
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 4 pkt 26 lit. b) Statutu UKW 
uchwalonego Uchwałą Senatu Nr 125/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 
zarządzam, 

 
co następuje: 

 
§ 1 

Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w roku 
akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego określana jest 
indywidualnie dla każdej Osoby ubiegającej się o przeprowadzenie potwierdzenia efektów 
uczenia się, zwanej dalej „Wnioskodawcą” w zależności od liczby modułów kształcenia, 
które Wnioskodawca wskazał we wniosku. 

§ 2 

Wysokość indywidualnej opłaty za przeprowadzenie procesu potwierdzenia efektów uczenia 
się w roku akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ustala się według 
algorytmu: 

IOpppeu = (Opmk x Nmk) x Kp 

w którym: 
- IOpppeu – oznacza koszt przeprowadzenia procesu potwierdzenia efektów uczenia się dla 

indywidualnego Wnioskodawcy,  
- Opmk – oznacza wysokość opłaty z tytułu powtarzania określonego modułu kształcenia na 

studiach,  
- Nmk – oznacza liczbę modułów kształcenia, które zostały wskazane przez Wnioskodawcę we 

wniosku,  
- Kp – oznacza wysokość kosztów pośrednich ustalanych przez Rektora na dany rok 

akademicki. 
§ 3 

Opłatę za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się Wnioskodawca wnosi 
jednorazowo na rachunek bankowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w terminie 7 dni 
licząc od dnia złożenia wniosku, o czym niezwłocznie powiadamia Uniwesytet. 



§ 4 

1. Opłatę za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się zwraca sięWnioskodawcy w 
całości, kiedy Wnioskodawca wypowie umowę, bądź złoży rezygnację przed 
uruchomieniem procedury potwierdzenia efektów uczenia się. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy, bądź złożenia rezygnacji przez Wnioskodawcę w 
trakcie realizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się,Wnioskodawca zwraca 
Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego wydatek, który Uniwersytet poniósł w celu 
należytego wykonania umowy odpowiadające czynnościom wykonanym w związku z 
przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się do dnia wypowiedzenia 
umowy/złożenia rezygnacji. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 
 
 
 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 


