TEKST UJEDNOLICONY
Opracowano z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Rektora UJ nr 60 z 6 września 2010 roku.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0130/21/2009
Zarządzenie nr 21
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 5 maja 2009 roku

w sprawie: zasad pobierania oraz podziału środków z opłat za postępowanie związane
z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 i w latach następnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1, art. 98 ust. 1 pkt 4 oraz art. 100 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz § 9 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy
przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, a także na podstawie § 27 ust. 4 pkt 2
oraz § 126 Statutu UJ zarządzam, co następuje:
§1
1. Za przystąpienie kandydata do postępowania związanego z przyjęciem na pierwszy rok
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia pobiera się
opłatę, w dalszej części zwaną opłatą rekrutacyjną. Opłatę pobiera się odrębnie za każde
przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
2. Nie pobiera się opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia trzeciego stopnia.
§2
1. W przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu studia nie zostają uruchomione,
wniesione opłaty rekrutacyjne są kandydatom zwracane.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, wnioski w sprawie zwrotu, obniżenia wysokości lub zwolnienia
kandydata z opłaty rozstrzyga się wyłącznie do ostatniego dnia rejestracji, zgodnie z harmonogramem naboru, a decyzje w tej sprawie podejmuje Prorektor UJ ds. dydaktyki.
3. Wszelkie zwroty środków kandydatom wynikające z wnoszonych opłat rekrutacyjnych są
dokonywane po zakończeniu naboru na studia na dany rok akademicki.
§3
Wysokość opłaty oraz inne szczegółowe warunki jej pobierania określa się na drodze odrębnej decyzji.

§4
Wprowadza się następujące zasady podziału środków z tytułu wnoszonych opłat rekrutacyjnych:
1. 20% opłat wniesionych za postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia oraz 50% – na pierwszy rok studiów
drugiego stopnia pozostaje w dyspozycji dziekanów wydziałów, a w przypadku studiów
międzykierunkowych kierowników jednostek organizacyjnych nadzorujących te studia,
2. pozostałe środki pochodzące z opłat rekrutacyjnych zasilają budżet centralny Uczelni.
§5
1. Środki o których mowa w § 4 ust. 1 są przeznaczane na pokrycie wszelkich kosztów ponoszonych przez jednostki w związku z przeprowadzaniem naboru na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.
2. Środki o których mowa w § 4 ust. 2 są przeznaczane na pokrycie innych kosztów ponoszonych przez Uczelnię w związku z przeprowadzaniem naboru na studia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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