Uchwała nr 26/IX/2006
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
Działając na podstawie art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku
(Dz. U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365) oraz § 130 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Senat UJ postanawia, co następuje:
§1
Opłaty za usługi edukacyjne mogą być pobierane w przypadkach przewidzianych przez ustawę.
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§2
Zgodnie z ustawą wysokości opłat na dany rok akademicki określa Rektor w drodze
zarządzenia.
Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, Rektor zwraca się o propozycje
do podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących usługi edukacyjne.
Podstawę obliczania kosztów usług edukacyjnych powinna stanowić kalkulacja kosztów
kształcenia uwzględniająca między innymi liczbę punktów ECTS w odniesieniu do tego
przedmiotu.
§3
Dziekani przy formułowaniu propozycji na temat wysokości opłat za usługi edukacyjne,
muszą brać pod uwagę kosztochłonność usługi edukacyjnej, obliczanej w oparciu o m. in.:
 dotacje dla studiów w poprzednim roku akademickim;
 rzeczywisty koszt usługi edukacyjnej po konsultacjach z Kwestorem UJ;
 liczbę studentów korzystających z usługi edukacyjnej;
 stawki średnich wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich określone
w Zarządzeniu Rektora UJ;
 koszty amortyzacji i ubytku sprzętów, narządzi i materiałów.
W formułowaniu propozycji, o których mowa w § 2pkt. 2 należy brać również pod uwagę
zalecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, aby na studiach niestacjonarnych
(dawnych zaocznych) zapewniać studentom korzystanie z co najmniej 60% oferty
programowej przewidzianej dla studiów stacjonarnych, a przy studiach niestacjonarnych
(dawnych wieczorowych) — co najmniej 80 %.
Opłaty dotyczące różnych lat studiów niestacjonarnych na jednym kierunku i specja1ności
mogą zostać zróżnicowane w zależności od wysokości opłat dotyczących poszczególnych
przedmiotów.
Kosztorys studiów podyplomowych uzyskać musi akceptację Dziekana Wydziału i
Kwestora UJ.
§4
Wysokości opłat za usługi edukacyjne ustalane są w cyklu rocznym.
Opłaty na studiach niespacjowanych (czesne) uiszczane są ratach semestralnych. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się jednorazowe pobieranie opłat.
Zasadą jest jednorazowe uiszczanie przez studenta opłat za usługi edukacyjne (jak np.
powtarzanie przedmiotu, powtarzanie egzaminu, uzupełnienie różnicy punktowej) przed
rozpoczęciem przez studenta korzystania z tej usługi.
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Jeżeli student studiów niestacjonarnych realizuje pełny rok studiów awansem,
zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo opłaty za rok, który awansem zalicza.
Zasady zwolnień z opłat w całości lub w części za usługi edukacyjne określa odrębna
uchwała Senatu UJ.
§5
Warunki odpłatności za studia zawarte są w umowie pomiędzy uczelnią a studentem.
Umowa zawierana jest na rok akademicki i wygasa z mocy prawa z chwilą zakończenia
roku akademickiego.
§6
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym
nastąpiło wypowiedzenie:
1)
uczelnia, w przypadku:
 prawomocnego skreślenia z listy studentów,
 utraty uprawnień przez jednostkę organizacyjną uczelni do prowadzenia
kierunku/specja1ności na określonym poziomie studiów przez uczelnię,
 niewywiązywania się przez studenta z zobowiązań wynikających z umowy;
2)
student, w przypadku:
 złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,
 niewywiązywania się przez uczelnię z zobowiązań wynikających z umowy,
 utraty uprawnień przez jednostkę organizacyjną uczelni do prowadzenia
kierunku/specja1ności na określonym poziomie studiów przez uczelnię.
Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych za czas studiów do końca semestru określonego w
ust. 1, za wyjątkiem poważnych zdarzeń losowych, bądź niepodjęcia nauki. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Dziekan Wydziału. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach
Student może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej
do okresu studiowania w danym semestrze, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji
ze studiów.

