
Poznań, 29 maja 2014 roku 
DOP-0212-54/2014 

 
Zarządzenie nr 54/2014 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 29 maja 2014 roku 

w sprawie wysokości opłat za świadczone 
usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 

 
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się opłaty za kształcenie na stacjonarnych (w przypadku określonym w art. 99 ust. 1a 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym) i niestacjonarnych studiach 
pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, rozpoczynających się w roku 
akademickim 2014/2015, w następującej wysokości: 

 
Wysokość opłaty semestralnej [PLN] 

na studiach: Kierunek studiów 
stacjonarnych niestacjonarnych 

Architektura krajobrazu 3200 1700 

Biologia 3200 – 

Biotechnologia 3600 – 

Dietetyka 3600 1800 

Ekoenergetyka 3200 1600 

Ekonomia 2400 1500 

Finanse i rachunkowość 2400 1500 

Gospodarka przestrzenna 3000 1500 

Informatyka i agroinŜynieria 3200 1600 

InŜynieria biotworzyw 3200 – 

InŜynieria i gospodarka wodna 3200 1600 

InŜynieria rolnicza 3200 1500 

InŜynieria środowiska 3200 1600 

Leśnictwo 3600 1800 

Medycyna roślin 3000 – 

Ochrona środowiska 3000 – 

Ogrodnictwo 3000 1500 

Polityka społeczna 2400 1500 

Projektowanie mebli 3200 – 

Rolnictwo 2800 1400 

Technologia drewna 3200 1600 

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka 3400 1700 

Towaroznawstwo 2800 – 

Turystyka i rekreacja 2600 1600 

Weterynaria 5000 – 

Zootechnika 3200 1600 
 



2. Ustala się opłaty za kształcenie na stacjonarnych (w przypadku określonym w art. 99 ust. 1a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym) i niestacjonarnych studiach 
drugiego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015, w następującej 
wysokości: 
 

Wysokość opłaty semestralnej [PLN] 
na studiach: Kierunek studiów 

stacjonarnych niestacjonarnych 
Architektura krajobrazu 3600 1800 

Biologia 3200 – 

Biotechnologia 4000 – 

Dietetyka 4000 2000 

Ekonomia 2600 1600 

Informatyka i agroinŜynieria 3200 1600 

InŜynieria biotworzyw 3400 – 

InŜynieria rolnicza 3000 1500 

InŜynieria środowiska 3600 1800 

Leśnictwo 3600 1800 

Medycyna roślin 3200 – 

Ochrona środowiska 3200 1500 

Ogrodnictwo 3000 1500 

Rolnictwo 3000 1400 

Technologia drewna 3400 1700 

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka 4000 2000 

Zootechnika 3200 1600 
 
3. Ustala się opłatę za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015, w wysokości 2000 zł za semestr. 
 

§ 2 
1. Ustala się opłaty za: 

1) powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
2) udział studenta w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym: 

a) wynikających z róŜnic programowych, 
b) poza dodatkowym limitem punktów ECTS – dla studentów studiów stacjonarnych. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1., zaleŜne są od kosztochłonności przedmiotu (modułu) i formy 
studiów: 

1) na studiach stacjonarnych wynoszą: 
a) wysoka kosztochłonność przedmiotu (modułu) – 200 zł, 
b) średnia – 150 zł, 
c) niska – 100 zł, 

2) na studiach niestacjonarnych – 60% kwot podanych w pkt. 1. 
3. Decyzję o przydziale przedmiotu do grupy kosztochłonności podejmuje dziekan, uwzględniając 

m.in. liczbę godzin ćwiczeń, sposób prowadzenia zajęć i koszty materiałowe. Dziekan określa 
równieŜ koszt poszczególnych zajęć wchodzących w skład przedmiotu. 

4. W przypadku, gdy studentów realizujących zajęcia wymienione w ust. 1 nie moŜna dołączyć do 
grup kursowych, Prorektor ds. Studiów na wniosek dziekana, wyraŜa zgodę na utworzenie 
grupy specjalnej. 

5. Wysokość opłaty za zajęcia prowadzone w grupie specjalnej ustala się na podstawie kalkulacji 
kosztów, której wzór określa odrębne zarządzenie. 

 



§ 3 
1. Student skierowany na powtarzanie semestru lub roku studiów nie wnosi opłaty za kształcenie, 

o której mowa w § 1 ust. 1 i 2. Wnosi opłatę tylko za powtarzanie niezaliczonych zajęć, zgodnie 
z § 2. 

2. Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, wnosi pełną opłatę za semestr, o której 
mowa w § 1 ust. 1 i 2. 

 
§ 4 

Ustala się opłatę za kształcenie na studiach anglojęzycznych drugiego stopnia, 
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015, dla obywateli polskich w wysokości 4000 zł 
za semestr. 

 
§ 5 

1. Ustala się opłatę za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 
doktoranckich w wysokości 400 zł. 

2. Wysokość opłaty za uczestnictwo doktoranta w zajęciach nieobjętych planem studiów reguluje 
odrębne zarządzenie. 

 
§ 6 

1. Ustala się opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku 
akademickim 2014/2015, w następującej wysokości: 

 

Wydział Nazwa studiów podyplomowych 

Wysokość 
opłaty za 

studia 
[PLN] 

Rolnictwa 
i BioinŜynierii 

Świadectwa i audyty energetyczne 4000 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie 3800 

Edukacja przyrodniczo-leśna 3700 

Hodowla Lasu I 3200 

Hodowla Lasu II (po ukończeniu studiów Hodowla Lasu I) 2800 

Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych 4000 

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny 3900 

Podstawy gospodarki leśnej 3500 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie 
przyrody 

3500 

Leśny 

Technika i inŜynieria leśna 3500 

Doskonalenie bydła dobie selekcji genomowej 3900 
Hodowli i Biologii 
Zwierząt Studium podyplomowe z zakresu Konwencji 

Waszyngtońskiej CITES 
3500 

Dietetyka i planowanie Ŝywienia 4000 Nauk o śywności 
i śywieniu Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Ŝywności 4200 

Technologii 
Drewna 

Bezpieczeństwo poŜarowe budynków i konstrukcji 
drewnianych 

4500 

Ogrodnictwa 
i Architektury 
Krajobrazu 

Architektura krajobrazu 8800 

Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej 

3600 

Integracja europejska – agrobiznes i obszary wiejskie 3600 
Ekonomiczno-
Społeczny 

Niestacjonarne podyplomowe studium przygotowania 
pedagogicznego 

3600 



2. Opłata za kursy dokształcające tworzone w razie potrzeby, jest ustalana w zaleŜności od liczby 
osób zainteresowanych, na podstawie kalkulacji. 

 
§ 7 

Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa między uczelnią a studentem, 
doktorantem lub słuchaczem studiów podyplomowych, zawarta w formie pisemnej. 

 
§ 8 

Wysokość opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu reguluje odrębne zarządzenie. 

 
§ 9 

Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów 
reguluje uchwała nr 347/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 
2012 r. 

 
§ 10 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


