
 

 

Zarządzenie Nr 55/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących 

naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych, studiach doktoranckich  

i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia   

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez 

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

rozwojowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1125)  

 

 

 

 

 

Zarządzam, 

 

co następuje:  

 

 

 

§ 1 

1. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności wnoszą opłaty  

w zależności od formy kształcenia w następującej wysokości: 

1) Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i  

jednolite studia magisterskie – wysokość opłaty określa załącznik Nr 1. 

2) Studia podyplomowe – opłata w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora  

w sprawie ustalenia opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych na dany 

rok akademicki; 

3) Studia doktoranckie – opłata w wysokości 4.000 zł za semestr 

4) Kursy języka polskiego 

a) 30-godzinny – opłata w wysokości 465 zł za semestr  

b) 60-godzinny – opłata w wysokości 780 zł za semestr  

5) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi oraz 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego – 

opłaty w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności za 

przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz postępowaniu o 

nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

2. W przypadku uruchomienia studiów prowadzonych w języku angielskim (z wyłączeniem 

kierunku filologia, o specjalności filologia angielska) cudzoziemcy wnoszą opłaty 

semestralne w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 podwyższone o 50%. 

3. Szczegółowe zasady, w tym terminy płatności, z zastrzeżeniem § 3 określa uchwała Senatu 

UKW w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi 

edukacyjne. 



 

 

§ 2 

1. Rektor w zależności od rodzaju i zakresu korzystania przez cudzoziemców z oferty 

edukacyjnej lub naukowej Uniwersytetu określa indywidualnie wysokość opłat oraz 

szczegółowe zasady płatności, z zastrzeżeniem § 3 w razie wnioskowania cudzoziemców o:  

1) staże habilitacyjne, 

2) staże naukowe, artystyczne, i szkolenia specjalizacyjne, 

3) uczestnictwo w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych 

2. W przypadku cudzoziemców korzystających z oferty edukacyjnej lub naukowej określonej w 

ust. 1 na podstawie umowy zawieranej przez UKW z podmiotami zagranicznymi zasady 

płatności oraz warunki zmniejszania lub zwalniania z opłat określa ta umowa. 

 

 

§ 3 

1. Opłaty za odbywanie studiów i studiów doktoranckich są wnoszone za semestr, nie później 

niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. 

2. Opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

wnoszone są nie później niż do dnia ich rozpoczęcia. 

3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wymienionych w § 1 ust.1 pkt 1 

wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia z chwilą złożenia wniosku o 

przyjęcie na studia w wysokości określonej w odrębnym zarządzeniu Rektora.  

4. Opłaty, o których mowa w ust.1, 2 i 3 cudzoziemcy wnoszą na rachunek bankowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 

wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

6. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki.  

7. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie 

z listy uczestników kształcenia. 

8. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 

otrzymał urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. 

10. 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 może obniżyć opłaty, o których mowa w § 1 i 2, 3 lub zwolnić z niej 

całkowicie. 

 

§ 4 

Cudzoziemcy pobierający naukę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują 

prawo do przyznanych świadczeń oraz ponoszą opłaty w wysokości określonej w 

dotychczasowych przepisach do końca okresu nauki przewidzianego dla danej formy 

kształcenia. 

 

 

 

 



§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 42/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia  

31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców 

podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i 

studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia. 

 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 Rektor 

 

 

 

 prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 55/2017/2018  

Rektora UKW 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Wysokość opłat dla cudzoziemców na rok akademicki 2018/2019 na kierunkach studiów 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich:  

 

Wydział Edukacji Muzycznej 

 

opłata za semestr  

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   2.310 zł 

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

opłata za semestr  

1. Administracja        

1) studia  I°        1.815 zł 

2) studia II°        2.090 zł 

2. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo    1.320 zł 

3. Socjologia        1.375 zł 

4. Ekonomia        1.815 zł 

5. Filozofia        1.650 zł 

6. Prawo w biznesie       1.815 zł 

 

Wydział Humanistyczny 

opłata za semestr 

 

1. Bezpieczeństwo narodowe      1.760 zł 

2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna    2.145 zł 

3. Filologie obce        2.750 zł 

4. Filologia polska       1.760 zł 

5. Historia        1.760 zł 

6. Humanistyka drugiej generacji     2.090 zł 

7. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną   1.760 zł 

8. Kulturoznawstwo       1.760 zł 

9. Politologia        1.760zł 

10. Regionalistyka europejska      1.760 zł 

11. Stosunki międzynarodowe      1.760 zł 

12. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 1.760 zł 

13. Wojskoznawstwo       1.760 zł 

14. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym    1.760 zł 

         

 



 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

       

opłata za semestr 

1. Geografia        2.365 zł  

2. Rewitalizacja dróg wodnych (studia I°)    2.365 zł 

3. Turystyka i rekreacja        2.365 zł 

4. Zarządzanie kryzysowe w środowisku    2.365 zł 

5. Wychowanie fizyczne  

1) studia I°        2.310 zł 

2) studia II°        2.530 zł  

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 

 

opłata za semestr 

 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy      2.365 zł  

2) Fizyka         2.090 zł 

3) Informatyka        2.530 zł 

4) Inżynieria bezpieczeństwa      2.365 zł 

5) Inżynieria materiałowa       2.365 zł 

6) Inżynieria techniczno-informatyczna     2.365 zł 

7) Matematyka        2.750 zł 

8) Mechatronika 

1) studia I°        2.530 zł 

2) studia II°         2.750 zł 

 

Wydział Nauk Przyrodniczych 

 

opłata za semestr 

1. Biologia 

1) studia I°        2.090 zł 

2) studia II°        2.860 zł 

2. Biotechnologia        3.520zł 

3. Ochrona środowiska       2.090 zł 

4. Zarządzanie przyrodą       2.640 zł 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

 

opłata za semestr 

 

1. Logopedia        1.980 zł 

2. Pedagogika        1.760 zł 

3. Pedagogika wczesnoszkolna (studia I°)     1.760 zł 

4. Praca socjalna        1.760 zł 

5. Psychologia        2.695 zł 


