
Zarządzenie nr 59/2022 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 20 maja 2022 roku 

 

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone   

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających  

studia w roku akademickim 2022/2023 

  

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 ze zm.), § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661),  

§ 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. 

w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 676) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach zarządza się, co następuje: 

 

I. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla obywateli polskich 

 

§ 1 

1. Wysokość opłat na studiach niestacjonarnych dla studentów przyjętych na studia w roku 

akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość opłat na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski, dla studentów 

przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych wnosi się w ośmiu okresach płatności, 

w terminach: 

1) do dnia 15 października za okres płatności od 1 października do 31 października, 

2) do dnia 15 listopada za okres płatności od 1 listopada do 30 listopada, 

3) do dnia 15 grudnia za okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia, 

4) do dnia 15 stycznia za okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia, 

5) do dnia 15 marca za okres płatności od 1 marca do 31 marca, 

6) do dnia 15 kwietnia za okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia, 

7) do dnia 15 maja za okres płatności od 1 maja do 31 maja, 

8) do dnia 15 czerwca za okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca. 

2. W przypadku, gdy pierwsze zajęcia w semestrze zimowym pierwszego roku studiów na danym 

kierunku studiów odbywają się po dniu 15 października, student wnosi opłatę za pierwszy okres 

płatności do dnia 15 listopada.  

 

§ 3 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski wnosi  

się w dwóch okresach płatności, w terminach: 

1) do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym, określonym odrębnym 

zarządzeniem rektora, 



2) do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim, określonym odrębnym 

zarządzeniem rektora. 

 

II. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla cudzoziemców, studiujących  

na zasadach odpłatności 

 

§ 4 

1. Cudzoziemcy podejmujący w roku akademickim 2022/2023 studia stacjonarne na zasadach 

odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

2. Cudzoziemcy podejmujący w roku akademickim 2022/2023 studia niestacjonarne wnoszą opłatę 

w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, z uwzględnieniem § 5  

ust. 1. 

3. Cudzoziemcy podejmujący w roku akademickim 2022/2023 studia prowadzone w języku innym 

niż język polski wnoszą opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 5 

1. Cudzoziemiec podejmujący studia płatne w roku akademickim 2022/2023, z zastrzeżeniem ust 2, 

uiszcza opłatę za usługi edukacyjne w dwóch okresach płatności, w terminach: 

1) do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym, określonym odrębnym 

zarządzeniem rektora, 

2) do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim, określonym odrębnym 

zarządzeniem rektora. 

2. Cudzoziemiec podejmujący studia płatne w roku akademickim 2022/2023 rozpoczynające się 

w semestrze letnim (kierunek fizyka) uiszcza opłatę za usługi edukacyjne począwszy od semestru 

letniego.  

§ 6 

Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w roku 

akademickim 2022/2023 wnoszą opłaty, w tym opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej 

obywateli polskich, w terminach wskazanych w § 9. 

 

III. Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla wszystkich studiujących 

 

§ 7 

1. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na dany rok akademicki, Uniwersytet nie może 

zwiększyć wysokości opłat ustalonych w niniejszym zarządzeniu,  ani wprowadzić nowych opłat. 

Nie dotyczy to jednakże zwiększenia wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem 

studiów oraz za korzystanie z domów studenckich.  

2. Studenci wznawiający studia w roku akademickim 2022/2023, wnoszą opłaty za studia, w tym 

opłaty za przedmioty powtarzane, w wysokości i na zasadach odpowiadających opłatom 

pobieranym od studentów roku, w którym studia są wznawiane. 

3. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy Uczelni. 

4. Warunki i tryb zwalniania z opłat określają odrębne przepisy. 

 

§ 8 

1. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS, przedmiotów nieobjętych programem studiów,  

przedmiotów powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz w przypadku 

przeprowadzania procedury potwierdzania efektów uczenia się, dla studentów przyjętych na studia 

w roku akademickim 2022/2023, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 



2. Wysokość opłat pobieranych za wydawanie dokumentów i ich duplikatów dla studentów 

i doktorantów określa odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 9 

1. Opłaty za odbywanie studiów podyplomowych są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia 

rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów podyplomowych. 

2. Opłaty za odbywanie kursów dokształcających i szkoleń są wnoszone nie później niż do dnia ich 

rozpoczęcia. 

 

IV. Przepisy szczególne i końcowe 

 

§ 10 

Studenci kontynuujący studia w roku akademickim 2022/2023 wnoszą opłaty za studia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie odpłatności, właściwymi dla roku przyjęcia ich na studia,  

opublikowanymi na stronie internetowej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

https://ujk.edu.pl/oplaty_za_studia.html. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2022 r. 

 

 

 

   


