
 

 

 

 

 

 

 

 

DDRP.510.1.1.9.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.62.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 29 lipca 2021 roku 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.45.2021 Rektora Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia  

31 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem 

w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 

2021/2022 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021, poz. 478), zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu studiów 

podyplomowych wprowadzonego zarządzeniem nr R/Z.0201-94/2019 Rektora z dnia  

29 listopada 2019 roku oraz w zw. z uchwałą Senatu Uczelni nr 8.29.06.2021 z dnia 29 czerwca 

2021 r. i uchwałą Senatu Uczelni nr 10.29.06.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr R.Z.0211.45.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w tabeli określającej wysokość opłat 

semestralnych za studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 dokonuje  

się poniższych zmian: 

1) w pozycji nr 12 tabeli zmianie ulega nazwa kierunku studiów z „Edukacja i rehabilitacja 

osób z niepełnosprawnością intelektualną” na: „Edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)”; 

2) dodaje się pozycje 60-67 tabeli w poniższym brzmieniu: 

 

 

LP Studia podyplomowe Instytut 

Wysokość 

opłaty 

za semestr 
60. Cyfrowa edukacja językowa Instytut Filologii Angielskiej 1500 zł 

61. Cyfrowy tłumacz – nowe technologie  

w przekładzie 
Instytut Filologii Angielskiej 1900 zł 

62. Geografia Instytut Geografii 1750,00 

63. Geoinformacja w edukacji Instytut Geografii 1300,00 



64. Ochrona danych osobowych w sektorze 

medycznym (Inspektor Ochrony Danych) 
Instytut Prawa i Ekonomii 1950,00 

65. Przedsiębiorczość Instytut Geografii 1500,00 

66. Przygotowanie do wykonywania zawodu 

nauczyciela 
Centrum Kształcenia Nauczycieli 1800,00 

67. Przyroda Instytut Geografii 1400,00 

 

§ 2 

1. Tekst jednolity zmienianego zarządzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                        R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek 


