
Uchwała   
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr T.0022.16.2021 
 z dnia 22 lutego 2021 roku  

 

w sprawie   

uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych   
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 160 ustawy z dnia  20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 85,  z późn.zm.), 

uchwala się, co następuje:  
 

§ 1  

Uchwala się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Krakowie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2  

1. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2021 
roku z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wymagania określone w §1 ust. 2 Regulaminu obowiązują dla nowo uruchamianych edycji 
studiów a dostosowanie programów studiów podyplomowych do wymogów §1 ust 2 
Regulaminu nastąpi nie później niż do 31 maja 2021 roku. 

3. Traci  moc Uchwała Senatu nr 56/2019  z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz 
ze zmianami, tj. Uchwałą Senatu nr 43/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie 
zmiany w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie nr 56/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

4. Traci moc uchwała Senatu nr 33/2011 r. z dnia 26 września 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach 
podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz ze zmianami, tj. 
Uchwałą Senatu nr  29/2012 z dnia 29 października 2012 r.  zmieniająca Uchwałę Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 33/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach 
podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uchwałą Senatu nr 02/2013 
z dnia 28 stycznia 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie odpłatności 
związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie oraz Uchwałą Senatu nr  19/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie odpłatności związanych z procesem 
kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.   

 

 
    Przewodniczący Senatu  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

                   REKTOR  

 

 

dr hab. Stanisław Mazur,prof. UEK 
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