
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.44.2021 

 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.40.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 20 maja 2021 roku 

 

 

(TEKST JEDNOLITY Z DN. 31.05.2021 r.) 

 

 

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia 

stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, 

studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez 

kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2, art. 79 ust. 2 pkt. 1, art. 81 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), zgodnie 

z § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 poz. 1861, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 88 ust. 2 Statutu 

Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na każdą wybraną 

ścieżkę kształcenia, na którą ubiega się o przyjęcie w wysokości: 

 150 zł na kierunki: 

1. art&design (stacjonarne II stopnia) 

2. design (studia stacjonarne I stopnia) 

3. digital design (studia stacjonarne I stopnia) 

4. grafika (studia stacjonarne I i II stopnia) 

5. komunikacja wizualna (studia stacjonarne I stopnia) 

6. malarstwo (stacjonarne I stopnia) 

7. sztuka i edukacja (stacjonarne I i II stopnia) 

8. sztuka i media (studia stacjonarne I stopnia) 

9. malarstwo (studia stacjonarne II stopnia) 

 

 85 zł na pozostałe kierunki 

 

§ 2 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązany jest do wniesienia opłaty 



 

 

rekrutacyjnej zależnej od liczby dokonanych rejestracji, liczonych osobno za każdą dziedzinę, 

w wysokości 150 zł. 

§ 3 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest do wniesienia 

opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek studiów podyplomowych w wysokości 85 zł. 

 

§ 4 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 

obowiązującej obywateli polskich. 

 

§ 5 

Kandydat wnosi opłatę na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie 

wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji na studia w przypadku 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)  

lub na podany w informatorze numer konta bankowego w przypadku studiów podyplomowych 

oraz do Szkoły Doktorskiej.  

 

§ 6 

Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie 

kierunku lub rezygnacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia 

zakończenia rejestracji na wybranej ścieżce kształcenia. 

 

§ 7 

1. Zwrotu opłaty dokonuje się na podstawie rezygnacji kandydata za pośrednictwem 

indywidualnego konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym w przypadku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)  

lub na podstawie pisemnego zgłoszenia o rezygnacji w przypadku studiów 

podyplomowych oraz studiów III stopnia. W przypadku nieuruchomienia kierunku 

studiów opłata zostaje obligatoryjnie zwrócona wszystkim kandydatom ubiegającym się  

o przyjęcie na nieuruchomiony kierunek studiów.  

2. Czynności rekrutacyjne podejmowane są po uiszczeniu przez Kandydata opłaty w pełnej 

wysokości.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


