DO-0130/82/2014
Zarządzenie nr 82
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 28 lipca 2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja
2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli
studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla
cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w związku z § 130 ust. 2 Statutu
Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie
wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku
akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014
wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 Opłaty za niestacjonarne studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolite magisterskie) rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 dodaje się
następujący zapis:
Wydział, kierunek
studiów

Opłata za I rok
Opłata za II rok
studiów dla cyklu
studiów dla cyklu
rozpoczynającego
rozpoczynającego
się w roku
się w roku
2014/2015
2014/2015
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Stosunki
międzynarodowe,
specjalność studia
strategiczne,
specjalizacja
polsko-brytyjskie
studia strategiczne
(II stopień)

Opłata za cały cykl
rozpoczynający się
w roku 2014/2015

20 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

2) uchyla się załącznik nr 2 Opłaty za niestacjonarne studia (pierwszego stopnia, drugiego
stopnia, jednolite magisterskie), które rozpoczęły się w roku 2013/2014 lub wcześniej i są
kontynuowane w roku akademickim 2014/2015;

3) w załączniku nr 4 Opłaty za studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim
2014/2015:
a) dodaje się następujące zapisy:
Wydział, studia
podyplomowe

Opłata za cały
cykl
rozpoczynający
się w roku
2014/2015

Opłata za I
Opłata za II
semestr studiów
semestr studiów
dla cyklu
dla cyklu
rozpoczynającego rozpoczynającego
się w roku
się w roku
2014/2015
2014/2015
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryzysy
psychologiczne
2 400 zł
2 400 zł
4 800 zł
i interwencja
kryzysowa
Zarządzanie
2 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
mediami
Media relations
organizacji
2 100 zł
2 100 zł
4 200 zł
lokalnych
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Podstawy
interwencji
terapeutycznych
1 950 zł
1 950 zł
3 900 zł
w wieku
rozwojowym
Biostatystyka –
praktyczne
aspekty statystyki
2 900 zł
2 900 zł
5 800 zł
w badaniach
medycznych
Psychoonkologia
w praktyce
2 700 zł
2 700 zł
5 400 zł
klinicznej
b) w grupie studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny
wprowadza się następującą zmianę:
Wydział, studia
podyplomowe

Farmacja
przemysłowa

Opłata za cały
cykl
rozpoczynający
się w roku
2014/2015

Opłata za I
semestr studiów
dla cyklu
rozpoczynającego
się w roku
2014/2015

6 800 zł

3 400 zł

Opłata za II
semestr studiów
dla cyklu
rozpoczynającego
się w roku
2014/2015
3 400 zł

4) w załączniku nr 5 Opłaty za kursy dokształcające rozpoczynające się w roku akademickim
2014/2015 dodaje się następujące zapisy:
Wydział, kurs dokształcający
Język hindi
Sanskryt
Hindi through English
Sanskrit through English

Opłata za cały cykl rozpoczynający się
w roku 2014/2015
Wydział Filologiczny
1 200 zł
1 200 zł
1 400 zł
1 400 zł
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Rektora UJ
Prorektor UJ
ds. polityki kadrowej i finansowej

Prof. dr hab. Jacek Popiel

