ZARZĄDZENIE NR 68
REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 10 lipca 2013 roku

zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012, poz. 572) oraz uchwały nr 96 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne, zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza

się

następujące

zmiany

do

zarządzenia

38

Rektora

Uniwersytetu

Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne:
1 . W § 1 ust. 1 - 5 zarządzenia otrzymują brzmienie:
„1. Opłatę za pojedyncze formy zajęć realizowane w ramach danego przedmiotu
realizowane na studiach niestacjonarnych inne niż seminarium dyplomowe (magisterskie,
licencjackie, inżynierskie) oraz pojedyncze formy zajęć realizowane w ramach danego
przedmiotu na studiach stacjonarnych inne niż seminarium dyplomowe (magisterskie,
licencjacie, inżynierskie) realizowane w trybie powtarzania zajęć lub zajęcia nieobjęte
planem studiów ustala się na poziomie 5% pełnej opłaty semestralnej za kształcenie na
studiach niestacjonarnych.
2. W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia niestacjonarne opłata,
o której mowa w ust. 1, wynosi 100 zł.
3. Opłata za formę zajęć: seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjacie, inżynierskie)
realizowane w trybie powtarzania zajęć wynosi 500 zł.
4. Opłata, którą wnoszą studenci studiów stacjonarnych skierowani na powtarzanie
semestru jest równa sumie opłat za formy zajęć realizowane w ramach danego
przedmiotu, realizowane w trybie powtarzania zajęć, jednak wynosi nie więcej niż opłata
semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych na danym kierunku.
5. Opłata, którą wnoszą studenci studiów niestacjonarnych skierowani na powtarzanie
semestru jest równa sumie opłat za formy zajęć realizowane w ramach danego przedmiotu
- realizowane w trybie powtarzania zajęć oraz opłat za inne formy zajęć realizowane
w ramach danego przedmiotu - realizowane w powtarzanym semestrze, które nie
wynikają z różnic programowych we wcześniejszych semestrach, jednak nie może
wynosić więcej niż opłata za semestr studiów.”
2.

W § 3 zarządzenia wprowadza się ust. 1 – 2, który otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę za prowadzenie studiów oraz studiów doktoranckich w językach obcych ustala
się w wysokości 150% opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych na danym
kierunku albo 2250 zł (=1500zł*1,5) w przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone
studia niestacjonarne.
2. Wysokość opłat semestralnych dla osób podejmujących studia wyższe oraz studia
doktoranckie w języku angielskim – określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .”
Załącznik ten stanowi jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 5 zarządzenia wprowadza się ust. 1 – 2, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłaty semestralnej na studiach stacjonarnych w przypadku kształcenia na
drugim lub kolejnym kierunku studiów jest taka sama, jak wysokość opłaty semestralnej,
o której mowa w § 1.
2. W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia niestacjonarne, wysokość
opłaty semestralnej wynosi 1500 zł.”
4. W § 6 zarządzenia zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość stawki za jeden punkt ECTS, o której mowa w ust. 1, wylicza się jako
iloraz opłaty za dwa semestry kształcenia na danym kierunku na studiach
niestacjonarnych obowiązującej w danym roku akademickim, zgodnie z § 1 i § 5
ust.2 oraz liczby punktów ECTS przypadających na dany rok akademicki zgodnie
z programem kształcenia obowiązującym na tym kierunku studiów.”
5. W § 6 zarządzenia wprowadza się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość stawki za jeden punk ECTS na danym kierunku studiów stacjonarnych –
określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia”.
Załącznik ten stanowi jednocześnie załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wprowadza się tekst jednolity zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne, uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 1 do zarządzenia 38 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne pozostaje bez zmian i stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego
z dnia 10 lipca 2013r.
Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych:
Dla cykli kształcenia
rozpoczętych w roku
akademickim 2011/2012
oraz w latach
wcześniejszych

Dla cykli kształcenia
rozpoczynających się od roku
akademickiego 2012/2013

Pierwszy i drugi

Pierwszy

Drugi

stopień

stopień

stopień

2500 zł

2500 zł

-

2400 zł

-

-

W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

2400 zł

-

-

GRAFIKA

2500 zł

-

-

MALARSTWO

2500 zł

-

-

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK
PLASTYCZNYCH
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

1900 zł

1900 zł

1900 zł

EKONOMIA

1900 zł

1900 zł

-

ZARZĄDZANIE

1900 zł

1900 zł

1900 zł

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

2000 zł

2100 zł

2200 zł

TELEKOMUNIKACJA

2000 zł

2100 zł

-

ELEKTROTECHNIKA

1900 zł

2000 zł

2100 zł

INFORMATYKA

2000 zł

2100 zł

2200 zł

2200 zł

2200 zł

2200 zł

2200 zł

2200 zł

2200 zł

ELEKTRONIKA I

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
FILOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA, FILOLOGIA
GERMEŃSKA

FILOLOGIA, FILOLOGIA ROMAŃSKA

2000 zł

2000 zł

-

FILOLOGIA, FILOLOGIA ROSYJSKA

2000 zł

2000 zł

2000 zł

FILOLOGIA POLSKA

1600 zł

1600 zł

1600 zł

FILOZOFIA

1600 zł

1600 zł

1600 zł

HISTORIA

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1800 zł

1800 zł

-

-

1600 zł

-

1900 zł

1900 zł

1900 zł

INFORMACJA NAUKOWA
I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
POLITOLOGIA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

2900 zł

3300 zł

-

BUDOWNICTWO

1900 zł

2200 zł

2400 zł

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1900 zł

2000 zł

2100 zł

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
INFORMATYKA I EKONOMETRIA

2100 zł

-

-

MATEMATYKA

1800 zł

-

-

1900 zł

2000 zł

-

TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

1900 zł

2000 zł

2100 zł

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1900 zł

-

2100 zł

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1900 zł

2000 zł

2100 zł

1900 zł

2000 zł

2100 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY
BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
EDUKACJA

ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
BIOLOGIA

1900 zł

1900 zł

1900 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA

1900 zł

1900 zł

1900 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU
PEDAGOGIKA

2000 zł

2000 zł

2000 zł

PIELĘGNIARSTWO

2200 zł

2200 zł

-

PRACA SOCJALNA

2000 zł

2000 zł

-

SOCJOLOGIA

2000 zł

2000 zł

2000 zł

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2000 zł

2000 zł

-

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego
z dnia 10 lipca 2013r.

Wysokość opłat

semestralnych dla osób podejmujących studia oraz studia doktoranckie

w języku angielskim w roku akademickim 2013/2014:
Studia w j.angielskim
Lp.

1

Wydział

Wydział Fizyki i Astronomii

Drugiego

Trzeciego

stopnia

stopnia

2250 zł

2250 zł

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38 Rektora uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego
z dnia 10 lipca 2013r.

Wysokość stawki za jeden punkt ECTS na danym kierunku studiów stacjonarnych.
Kierunek studiów

Pierwszy stopień

Drugi stopień

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

84 zł

-

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

GRAFIKA

50 zł

-

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

50 zł

-

MALARSTWO

50 zł

50 zł

ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W
ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

64 zł

64 zł

EKONOMIA

64 zł

-

ZARZĄDZANIE

64 zł

64 zł

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

70 zł

74 zł

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

70 zł

-

ELEKTROTECHNIKA

67 zł

70 zł

INFORMATYKA

70 zł

74 zł

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
ASTRONOMIA

50 zł

50 zł

FIZYKA

50 zł

50 zł

FIZYKA TECHNICZNA

50 zł

50 zł

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
FILOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA

74 zł

74 zł

FILOLOGIA, FILOLOGIA GERMEŃSKA

74 zł

74 zł

FILOLOGIA, FILOLOGIA ROMAŃSKA

67 zł

-

FILOLOGIA, FILOLOGIA ROSYJSKA

67 zł

67 zł

FILOLOGIA POLSKA

54 zł

54 zł

FILOZOFIA

54 zł

54 zł

HISTORIA

54 zł

54 zł

I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

60 zł

-

KULTUROZNAWSTWO

54 zł

-

POLITOLOGIA

64 zł

64 zł

INFORMACJA NAUKOWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

110 zł

50 zł

BUDOWNICTWO

74 zł

80 zł

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

67 zł

70 zł

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
INFORMATYKA I EKONOMETRIA

50 zł

50 zł

INŻYNIERIA DANYCH

50 zł

-

MATEMATYKA

50 zł

50 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY
BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

67 zł

-

EDUKACJA
TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

67 zł

70 zł

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

50 zł

70 zł

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

67 zł

70 zł

67 zł

70 zł

ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
BIOLOGIA

64 zł

64 zł

BIOTECHNOLOGIA

50 zł

-

OCHRONA ŚRODOWISKA

64 zł

64 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU
PEDAGOGIKA

67 zł

67 zł

PIELĘGNIARSTWO

74 zł

-

PRACA SOCJALNA

67 zł

-

SOCJOLOGIA

67 zł

67 zł

WYCHOWANIE FIZYCZNE

67 zł

-

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego
z dnia 10 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 38
REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572) oraz uchwały nr 96 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne, zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych,
określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1.

Opłatę za pojedyncze formy zajęć realizowane w ramach danego przedmiotu realizowane
na studiach niestacjonarnych inne niż seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjackie,
inżynierskie) oraz pojedyncze formy zajęć realizowane w ramach danego przedmiotu na
studiach stacjonarnych inne niż seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjacie,
inżynierskie) realizowane w trybie powtarzania zajęć lub zajęcia nieobjęte planem
studiów ustala się na poziomie 5% pełnej opłaty semestralnej za kształcenie na studiach
niestacjonarnych.

2.

W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia niestacjonarne opłata,
o której mowa w ust. 1, wynosi 100 zł.

3.

Opłata za formę zajęć: seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjacie, inżynierskie)
realizowane w trybie powtarzania zajęć wynosi 500 zł.

4.

Opłata, którą wnoszą studenci studiów stacjonarnych skierowani na powtarzanie semestru
jest równa sumie opłat za formy zajęć realizowane w ramach danego przedmiotu,
realizowane w trybie powtarzania zajęć, jednak wynosi nie więcej niż opłata semestralna
za kształcenie na studiach niestacjonarnych na danym kierunku.

5.

Opłata, którą wnoszą studenci studiów niestacjonarnych skierowani na powtarzanie
semestru jest równa sumie opłat za formy zajęć realizowane w ramach danego przedmiotu
- realizowane w trybie powtarzania zajęć oraz opłat za inne formy zajęć realizowane w
ramach danego przedmiotu - realizowane w powtarzanym semestrze, które nie wynikają z
różnic programowych we wcześniejszych semestrach, jednak nie może wynosić więcej
niż opłata za semestr studiów.

6.

Student wznawiający studia po skreśleniu go z listy studentów z powodu
niezadowalających wyników w nauce wnosi pełną opłatę semestralną za kształcenie, jaka
obowiązuje na studiach niestacjonarnych danego kierunku.

7.

W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia niestacjonarne, opłaty,
o których mowa w ust. 4, 5 i 6, wynoszą 1.500 zł.
§3

1.

Opłatę za prowadzenie studiów oraz studiów doktoranckich w językach obcych ustala się
w wysokości 150% opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych na danym kierunku
albo 2250 zł (=1500zł*1,5), w przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia
niestacjonarne.

2.

Wysokość opłat semestralnych dla osób podejmujących studia wyższe oraz studia
doktoranckie w języku angielskim – określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§4

1.

Opłata za pojedyncze przedmioty realizowane na stacjonarnych studiach doktoranckich w
trybie powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia
nieobjęte programem studiów doktoranckich wynosi 100 zł.

2.

Opłata, którą wnoszą uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich skierowani na
powtarzanie semestru wynosi 1.500 zł.

3.

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich wznawiający studia po skreśleniu
go z listy doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce wnosi opłatę
w wysokości 1.500 zł.
§5
1. Wysokość opłaty semestralnej na studiach stacjonarnych w przypadku kształcenia na
drugim lub kolejnym kierunku studiów jest taka sama, jak wysokość opłaty
semestralnej, o której mowa w § 1.
2. W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia niestacjonarne, wysokość
opłaty semestralnej wynosi 1500 zł.
§6
1.

Wysokość opłaty za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
na studiach stacjonarnych oblicza się na podstawie iloczynu liczby punktów ECTS
przypisanych

do

danego

przedmiotu

zgodnie

z

programem

kształcenia

obowiązującym na danym kierunku studiów i stawki za jeden punkt ECTS.
2.

Wysokość stawki za jeden punkt ECTS, o której mowa w ust. 1, wylicza się jako
iloraz opłaty za dwa semestry kształcenia na danym kierunku na studiach
niestacjonarnych obowiązującej w danym roku akademickim, zgodnie z § 1 i § 5
ust.2 oraz liczby punktów ECTS przypadających na dany rok akademicki zgodnie z
programem kształcenia obowiązującym na tym kierunku studiów.

3.

Wysokość stawki za jeden punk ECTS na danym kierunku studiów stacjonarnych –
określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje studentów przyjętych na
studia, w tym studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, po 30
września 2012 roku.
2. Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2012 roku, do końca okresu studiów
przewidzianego w programie i planie studiów:
1) studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów
nie wnoszą opłat, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
2) wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na podstawie zarządzenia nr
27 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne (z p. zm.)
- do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do studentów wznawiających studia po 30 września 2012
roku i przyjętych na podstawie decyzji dziekana na studia, na których kształcili się przed
skreśleniem z listy studentów przed dniem 1 października 2012 roku - jeżeli studia te jeszcze
się nie zakończyły.

