
 

 

75.0200.92.2015 

 

Zarządzenie nr 82 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 14 lipca 2015 roku 

 

w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 

akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów 

lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników 

w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 

2015/2016 

 

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.) w związku z § 130 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z uchwałą nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem 

studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

W roku akademickim 2015/2016 opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych oraz na studiach 

niestacjonarnych przez studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 

2013/2014 pobierane są na podstawie wartości jednego punktu ECTS ustalonej dla 

danego wydziału, określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

w roku akademickim 2011/2012. 
 

§ 2 
 

W roku akademickim 2015/2016 opłaty za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) 

z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum 

Językowym przez studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 

2013/2014, pobierane są w wysokości określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 48 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej 

 
 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 

 


