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Zarządzenie Nr 79/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 28 maja 2021 roku 

 

w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 oraz art. 80 ust. 1 – 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2, w zw.  

z § 120 ust. 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne, wnoszona przez kandydatów na studia na kierunki 

prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie 

od liczby kierunków, na które kandydaci dokonują rejestracji w systemie internetowej 

rejestracji kandydatów, zwanej dalej systemem. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, którego numer zostanie wygenerowany przez system, indywidualnie 

dla każdego kandydata. 

 

§ 2 

1. Kandydaci na studia nie posiadający obywatelstwa polskiego i kandydaci posiadający 

obywatelstwo polskie, ubiegający się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku angielskim, 

wnoszą jednorazową opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 20 € (słownie: 

dwadzieścia euro), niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie. 

W przypadku opłat wyrażonych w walucie obcej istnieje możliwość zapłaty w złotych polskich 

w wartości odpowiadającej średniemu kursowi NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień zapłaty. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, którego numer umieszczony jest na stronie głównej systemu. 

 

§ 3 

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne, o której mowa w § 1 i 2 dokonywana jest oddzielnie przy 

zakładaniu konta w systemie dla rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

 

§ 4 

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynoszą: 

1) 4 zł – za wydanie indeksu; 
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2) 20 zł: 

a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce:  

− dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,  

− suplementu do dyplomu w języku obcym, 

b) za wydanie duplikatu: 

− dyplomu ukończenia studiów, 

− suplementu do dyplomu; 

3) 22 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej; 

4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za 

granicą, wydane przez Uczelnię, o których mowa w art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce; 

5) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się 

opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

 

§ 5 

Na podstawie analizy kosztów zajęć dydaktycznych, od roku akademickiego 2021/2022 ustala się 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich, oraz niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia  

i drugiego stopnia – w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia: 

1) opłaty za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach 

prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  

i jednolitych studiach magisterskich – Załącznik nr 1, 

2) opłaty za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach 

prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych drugiego stopnia  – 

Załącznik nr 2, 

3) opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – 

Załącznik nr 3, 

4) opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia – 

Załącznik nr 4, 

5) opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności  

na studiach prowadzonych w języku angielskim – Załącznik nr 5.  

 

§ 6 

1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce 

wynoszą: 

1) na studiach pierwszego i drugiego stopnia 70 zł za 1 pkt ECTS; 

2) na jednolitych studiach magisterskich 90 zł za 1 pkt ECTS. 

2. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego na studiach pierwszego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich wynosi 180 zł za semestr. 

3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 

efekty uczenia się, niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, 

wynosi 50 zł  za 1 pkt ECTS. 
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§ 7 

Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 50 za 1 pkt ECTS. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Kraków, dnia 28 maja 2021 roku 

 

 

     Rektor 

 

 

                                                                              dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


