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Procedura nr 1

Przygotowywanie zarządzenia Rektora UJ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na 
wyższych studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich 
w cyklu dydaktycznym rozpoczynanym od danego roku akademickiego

1. Opis czynności Dział Nauczania podejmuje prace z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zarządzenie było go-
towe w styczniu roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, na który jest 
ono przygotowywane.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania

Termin realizacji —

Podstawa prawna Dokumenty zewnętrzne:
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie wskaźników kosztochłonności 

poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów sta-
cjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 ʘ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 roku zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, 
makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych 
studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 ʘ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2009 roku zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, 
makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych 
studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

Dokumenty wewnętrzne:
 ʘ Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: 

wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyni-
ków w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków 
obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim 
Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014

 ʘ Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 lipca 2013 roku w sprawie: wy-
sokości 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 na-
uce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2013/2014

 ʘ Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 r. w sprawie: wyso-
kości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na stu-
diach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w for-
mie stacjonarnej

 ʘ Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w spra-
wie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim

 ʘ Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi 
edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla 
cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

 ʘ Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian 
w załącznikach nr 1, 5 i 7 do zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: wy-
sokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akade-
mickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w la-
tach wcześniejszych. Aktualizacja opłat za dokumenty poświadczające ukończenie studiów

 ʘ Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 22 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 25 
Rektora UJ z 22 maja 2009 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, 
suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów dokto-
ranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych 
za nie opłat. Opłaty za dokumenty poświadczające ukończenie studiów

 ʘ Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 maja 2009 roku w sprawie ter-
minu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw 
ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcają-
cych, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat
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2. Opis czynności Odpowiedzialny pracownik Działu Nauczania dowiaduje się w Kwesturze UJ, czy będzie wpro-
wadzany nowy wzór budżetu studiów. Następnie Dział kieruje do dziekanów pisma podpisane 
przez Prorektora UJ ds. dydaktyki z prośbą o przygotowanie kosztorysów poszczególnych rodza-
jów studiów i specjalności, a także propozycje wysokości opłat za powtarzanie zajęć i za zajęcia 
nieobjęte programem kształcenia.
Do pism dołącza się załączniki zawierające wykazy studiów i specjalności na poszczególnych wy-
działach. W piśmie wyznacza się termin odesłania odpowiedzi dziekanów wraz z załącznikami 
do Działu Nauczania, wskazując jednocześnie, że kosztorysy muszą być zaakceptowane przez 
Kwestora. Przygotowując kosztorys, wydziały powinny uwzględnić zmieniające się limity przyjęć 
na studia oraz przewidywaną liczbę studentów niekontynuujących studiów na kolejnych latach. 
Kosztorys musi obejmować całe cykle kształcenia.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

3. Opis czynności Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przy opracowywaniu kosztorysu bierze pod uwa-
gę wskaźniki kosztochłonności poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i dru-
giego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także stacjonarnych studiów trzeciego stopnia, 
określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość kosztów ponoszonych w zakre-
sie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów ustala się w szczególności w oparciu o:

 ʘ liczbę studentów, doktorantów lub słuchaczy korzystających z usług edukacyjnych;
 ʘ stawki średnich wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich określone w  odrębnych 

przepisach;
 ʘ koszty amortyzacji i ubytku sprzętów, narzędzi i materiałów; 
 ʘ wysokość dotacji dydaktycznej.

Podstawę obliczania kosztów usług edukacyjnych stanowi kalkulacja kosztów kształcenia, 
uwzględniająca w szczególności koszty ponoszone w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pro-
wadzenia studiów, koszty zajęć na studiach oraz koszty przygotowania i wdrażania strategii roz-
woju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, 
w tym amortyzacji i remontów.
Opłaty dotyczące różnych lat studiów niestacjonarnych na tym samym kierunku studiów i spe-
cjalności mogą być zróżnicowane w zależności od wysokości kosztów prowadzenia studiów na 
poszczególnych latach studiów.

Osoba odpowiedzialna Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

4. Opis czynności Zespół Budżetowania, Kontrolingu i Analiz sprawdza nadesłane kosztorysy pod względem po-
prawności finansowej.

Osoba odpowiedzialna Zespół Budżetowania, Kontrolingu i Analiz

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

5. Opis czynności Sprawdzone kosztorysy podpisuje Kwestor UJ.

Osoba odpowiedzialna Kwestor UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

6. Opis czynności Dział Nauczania odbiera z kwestury zatwierdzone kopie kosztorysów. Po skompletowaniu reda-
guje, poprzez połączenie tabel, tekst zarządzenia wraz z załącznikami. Projekt zarządzenia jest 
przedkładany do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki, do Zespołu Radców Prawnych w celu 
zaopiniowania pod względem formalno-prawnym, a następnie do Działu Organizacji UJ.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania, Prorektor UJ ds. dydaktyki, Zespół Radców Prawnych, Dział Organizacji

Termin realizacji —

Podstawa prawna —
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7. Opis czynności Dział Organizacji sprawdza poprawność tekstu, opracowuje szatę graficzną zarządzenia. 
Stąd tekst mailowo jest przesyłany do Kolegium Rektorskiego, w skład którego wchodzą: Rektor 
UJ, Prorektorzy UJ, Kwestor UJ, Kanclerz UJ. Kolegium Rektorskie ma trzy dni na zaopiniowanie 
dokumentu. 

Osoba odpowiedzialna Dział Organizacji, Kolegium Rektorskie

Termin realizacji trzy dni

Podstawa prawna —

8. Opis czynności Rektor UJ ostatecznie akceptuje i podpisuje tekst, który wraca do Działu Organizacji.

Osoba odpowiedzialna Rektor UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

9. Opis czynności Dział Organizacji umieszcza zarządzenie Rektora UJ w wersji elektronicznej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej UJ, a Dział Nauczania umieszcza je na swojej stronie www.

Osoba odpowiedzialna Dział Organizacji

Termin realizacji —

Podstawa prawna —


