
Znak sprawy 

 
 

Zarządzenie Nr 70/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 15 marca 2021 r. 
w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 1 i art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się opłaty za: 
1) kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 

określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
2) studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022 w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) powtarzanie zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 
oraz rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 w wysokości określonej w załączniku 
nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 oraz 
rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 w wysokości określonej w załączniku nr 4 
do niniejszego zarządzenia, 

5) kształcenie na I roku studiów stacjonarnych w języku obcym rozpoczynających się w roku 
akademickim 2021/2022 w wysokości określonej w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim rozpoczętych 

w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 oraz rozpoczynających się w roku akademickim 
2021/2022 wnoszą opłatę semestralną w wysokości 3000 zł. 

2. Studenci podejmujący kształcenie na studiach stacjonarnych w języku obcym rozpoczętych w roku 
akademickim 2020/2021 wnoszą opłatę semestralną w wysokości 3000 zł. 

3. Nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku obcym rozpoczętych 
w roku akademickim 2019/2020. 

4. Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 kontynuują studia rozpoczęte przed rokiem 
akademickim 2019/2020 wnoszą opłaty za usługi edukacyjne w wysokości określonej w umowie 
o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 
i ich wysokości.  

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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