
 

ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R-0201-38/2012 
 z dnia 10 lipca 2012 roku 

 

w sprawie 

w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców 
za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
 
 
 
 
Działając na podstawie art.98 ust.1 pkt.3-5 i art.99 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz.1365, z późn.zm.), §4 pkt.5 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
uczelni publicznych (Dz.U. nr 246  poz.1796), §17 ust.1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania 
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych (Dz.U.  nr 190  poz.1406), a także §31 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje: 
 
 
 

§1 
1. Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do cudzoziemców odbywających 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie kształcenie na zasadach odpłatności 
odmiennych niż zasady obowiązujące obywateli polskich. 

2. Zarządzenie reguluje kwestie odpłatności za kształcenie cudzoziemców, o których mowa 
w ust.1, w zakresie nie objętym obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego, dotyczącym zasad podejmowania i odbywania 
kształcenia przez cudzoziemców. 

3. Zasady i terminy wnoszenia opłat obowiązujących cudzoziemców, a nie wymienionych 
w niniejszym zarządzeniu, a także zasady zwolnienia cudzoziemców z  opłat, określają 
przepisy, o których mowa w ust.2, a także stosowna uchwała Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 

 
§2 

1. Z zastrzeżeniem ust.4-6, za każdą podjętą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
formę kształcenia cudzoziemcy wnoszą roczną opłatę, stanowiącą równowartość 
w złotych następujących kwot: 
1) w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, z zastrzeżeniem pkt.2 

–   2000 EUR, 
2) w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, realizowanych 

w języku angielskim  –  3000 EUR, 
3) w przypadku studiów trzeciego stopnia (doktoranckich): 

a) za pierwszy rok studiów  –  3800 EUR, 
b) za kolejne lata studiów  –  2200 EUR, 

4) w przypadku studiów podyplomowych oraz stażów naukowych i habilitacyjnych  –  
3000 EUR,  

5) w przypadku kursów i praktyk zawodowych  –  3000 EUR, 
6) w przypadku kursu językowego, w tym kursu przygotowawczego do podjęcia nauki 

w języku polskim  –  2000 EUR, 



7) w przypadku kursu dokształcającego: 
a) roczny kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim – 

4000 EUR, 
b) program English Track: 

 pełny program ET Business Studies – 3000 EUR, 

 pełny program ET Polish Path – 3000 EUR, 

 poszczególne kursy oferowane w ramach programów ET Business Studies 
i ET Polish Path, a także kursy ET Seminars with Professionals – 8 EUR 
za każdą godzinę kursu. 

8) na podstawie Rozporządzenia § 19  (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 lub 
kierownik jednostki naukowej innej niż jednostka organizacyjna uczelni, na wniosek 
zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 17, lub zwolnić z niej 
całkowicie. 

2. Opłaty, o których mowa w ust.1, obejmują koszt wydania dokumentów związanych 
z przebiegiem studiów. 

3. Opłaty, o których mowa w ust.1, mogą nie być pobierane lub być pobierane w innej 
wysokości w przypadku cudzoziemca odbywającego kształcenie na podstawie zawartej 
z uczelnią zagraniczną umowy, zawierającej uregulowania odmienne niż określone 
w ust.1.  

4. W przypadku cudzoziemców kierowanych na studia przez agencje rekrutacyjne opłaty, 
o których mowa w ust.1, podwyższone są o wysokość prowizji należnej agentowi, chyba 
że umowa z agencją rekrutacyjną stanowi inaczej. 

5. Poza opłatami wskazanymi w ust.1, z uwzględnieniem ust.4, cudzoziemcy wnoszą 
opłaty określone w ust.6-12  –  w sytuacji gdy zaistnieją okoliczności wskazane w tych 
przepisach. 

6. Za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce lub braku 
zaliczenia w regulaminowym terminie cudzoziemcy wnoszą następujące opłaty: 
1) za powtarzanie jednego przedmiotu – 10% odpowiedniej opłaty, o której mowa 

w ust.1, 
2) za powtarzanie semestru  –  50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w ust.1, 
3) za powtarzanie roku  –  100% odpowiedniej opłaty, o której mowa w ust.1, 
4) za przedłużenie terminu zaliczenia semestru – 1/8 odpowiedniej opłaty, o której 

mowa w ust. 
5) 1, za każde rozpoczęte 2 tygodnie przedłużenia; opłata nie jest pobierana za 

pierwsze dwa tygodnie przedłużenia sesji (opłata naliczana jest 
za każde rozpoczęte dwa tygodnie okresu liczonego od piętnastego dnia 
po ostatnim dniu sesji wskazanym w stosownym zarządzeniu rektora w sprawie 
organizacji roku akademickiego do ostatniego dnia wskazanego w decyzji 
o przedłużeniu sesji włącznie). 

7. Z zastrzeżeniem ust.8-9, opłata za zajęcia wyrównujące różnice programowe lub zajęcia 
wykraczające poza plan danego kierunku studiów wynosi 10% odpowiedniej opłaty, 
o której mowa w ust.1, za każdy realizowany w takim trybie przedmiot. 

8. W przypadku gdy w danym roku akademickim łączna kwota, którą zobowiązany byłby 
uiścić cudzoziemiec z tytułu opłat, o których mowa w ust.7, przewyższa kwotę rocznej 
opłaty, o której mowa w ust.1, pobierana jest niższa z tych kwot (tj. równa rocznej 
opłacie za kształcenie).       

9. W przypadku gdy cudzoziemiec, na podstawie decyzji uprawnionej osoby, w ramach 
wyrównywania różnic programowych zalicza przedmiot w trybie indywidualnym, bez 
uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, opłata za każdorazowe zaliczenie i/lub 
egzamin związany z realizacją różnic programowych wynosi równowartość w złotych 
kwoty 75 EUR. 

10. Wysokość opłaty za powtarzanie związane z niezaliczeniem egzaminu kończącego 
studia wynosi równowartość w złotych kwoty 400 EUR. 



11. Wysokość opłaty za ponowne wpisanie na listę studentów (np. w związku 
z powtarzaniem semestru w następstwie skreślenia z listy studentów z powodu 
niezadowalających wyników w nauce, bądź w innych przypadkach przewidzianych 
regulaminem studiów) wynosi równowartość w złotych kwoty 100 EUR. 

12. Opłata za ponowne wpisanie na listę studentów, spowodowane niezłożeniem w terminie 
pracy dyplomowej wynosi równowartość w złotych kwoty 150 EUR. 

13. Wysokość opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego wynosi równowartość 
w złotych kwoty 3000 EUR i wnoszona jest przed wszczęciem przewodu. 

 
§3 

1. Opłaty, o których mowa w §2, wnoszone są na przypisane cudzoziemcom indywidualne 
wirtualne rachunki bankowe. 

2. Opłaty, o których mowa w §2 ust.6-12, wnoszone są w terminie do 7 dni od wydania 
stosownej decyzji przez uprawnioną osobę. 

 
§4 

1. Zarządzenie obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013, z zastrzeżeniem ust.3. 
2. Z początkiem roku akademickiego 2012/2013 traci moc Zarządzenie Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0121-52/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo 
w badaniach naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z późniejszymi 
zmianami, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. W odniesieniu do osób odbywających studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia) 
w języku polskim oraz w odniesieniu do osób odbywających międzywydziałowe studia 
doktoranckie w języku angielskim zarządzenie obowiązuje od roku akademickiego 
2013/2014. Osoby przyjęte na studia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 wnoszą opłaty zgodnie 
z zarządzeniem, o którym mowa w ust.2. 
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