ZARZĄDZENIE
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr R.0211.23.2022
z dnia 13 maja 2022 roku
w sprawie
wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców
za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Działając na podstawie art. 79 i art. 80 oraz art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz §16
ust. 1 i ust. 7 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co
następuje:
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§1
Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do cudzoziemców odbywających
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie kształcenie na studiach stacjonarnych
w języku polskim.
Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie określają odpowiednie akty prawne Rektora dotyczące
pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
§2
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem cudzoziemca na studia wynosi 85 zł.
Opłata wnoszona jest w procesie rekrutacji.
Cudzoziemcy wnoszą opłaty semestralne w następującej wysokości:
1) w przypadku studiów pierwszego stopnia - 5 500 zł,
2) w przypadku studiów drugiego stopnia - 5 500 zł,
3) w przypadku studiów jednolitych magisterskich - 7 200 zł.
Opłat powyższych nie pobiera się od cudzoziemców wskazanych w art. 324 ust. 2 ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Pobiera się opłaty za:
1) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,
2) wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym innego niż wydany
na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
3) wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym innego niż wydany
na postawie art. 77 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
4) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
5) wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł.
6) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobierana jest opłata
o połowę wyższa niż za wydanie oryginału.
Opłaty, o których mowa w ust. 2, w przypadku cudzoziemca odbywającego kształcenie
na podstawie umowy zawartej z uczelnią zagraniczną, mogą nie być pobierane lub
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pobierane są na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo w umowie
międzynarodowej, albo w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej rektora.
Poza opłatami wskazanymi w ust. 2 i 3 cudzoziemcy wnoszą opłaty określone w ust.6-9
– w sytuacji gdy zaistnieją okoliczności wskazane w tych przepisach.
Za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce lub braku zaliczenia
w regulaminowym terminie cudzoziemcy wnoszą następujące opłaty:
1) za powtarzanie przedmiotu – kwotę stanowiącą iloczyn odpowiadającej przedmiotowi
liczby punktów ECTS oraz opłaty za 1 punkt ECTS, która wynosi 140 zł
– w odniesieniu do studiów, o których mowa w ust. 2,
2) za powtarzanie semestru – 100% odpowiedniej opłaty, o której mowa w ust. 2,
3) za powtarzanie roku – 200% odpowiedniej opłaty, o której mowa w ust. 2.
Z zastrzeżeniem ust. 8-9, opłata za zajęcia wyrównujące różnice programowe lub zajęcia
wykraczające poza program danego kierunku studiów wynosi 20% odpowiedniej opłaty,
o której mowa w ust. 2, za każdy realizowany w takim trybie przedmiot.
W przypadku gdy w danym semestrze łączna kwota, którą zobowiązany byłby uiścić
cudzoziemiec z tytułu opłat, o których mowa w ust. 7, przewyższa kwotę opłaty
semestralnej, o której mowa w ust. 2, pobierana jest niższa z tych kwot (tj. równa
semestralnej opłacie za kształcenie).
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 750 zł.
§3
Opłaty, o których mowa w §2, wnoszone są na wskazany przez Uczelnię rachunek
bankowy.
Opłaty, o których mowa w §2 ust. 6-9, wnoszone są w terminie do 14 dni od wydania
stosownej decyzji przez uprawnioną osobę.
§4
Z zastrzeżeniem ust. 3, 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, na uzasadniony i udokumentowany wniosek
zainteresowanego, złożony nie później niż 14 dni od dnia uzyskania wpisu na kolejny
semestr, opłata, o której mowa w §2 ust. 2 i 6, może zostać obniżona lub cudzoziemiec
może z niej zostać zwolniony całkowicie.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, muszą zostać dołączone – w oryginale
i w tłumaczeniu na język polski – wszelkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną
cudzoziemca, w szczególności umowy o pracę cudzoziemca i członków jego rodziny,
zaświadczenia o uzyskiwanych przez niego i członków jego rodziny dochodach,
ewentualne akty zgonu itp. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Nie jest możliwe obniżenie lub zwolnienie z opłaty za pierwszy rok studiów.
Decyzje administracyjne w sprawie zwolnień i obniżenia opłat wydaje Dyrektor
Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych (na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora), po uzyskaniu opinii kierownika jednostki właściwej do spraw
rozliczeń studentów i doktorantów.
Na danym poziomie kształcenia, student może złożyć wniosek o obniżenie lub zwolnienie
z opłaty za studia nie więcej niż dwa razy.
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§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą dla cykli studiów
rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia dla cykli studiów
rozpoczętych i prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
pobierana jest zgodnie z dotychczasowymi regulacjami.
REKTOR

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

