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Zarządzenie nr 25 /2006  
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 31 października 2006 roku 
 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne 
 
 
Na podstawie: art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
i §2 pkt 1 Uchwały nr 56/2006 Senatu Kolegium Karkonoskiego zarządzam, co następuje: 
 
 

§1 
1. Ustala się wysokość opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2006/2007, 

następująco: 
1) za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych za rok 

akademicki (dwa semestry): 
a) Instytut Języków Słowiańskich 

     kierunek – Filologia polska – 4.100- zł. 

b)  Instytut Języków Zachodnich 

     specjalności: – filologia angielska – 5.480,- zł 

      – filologia germańska – 5.480,- zł 

c)  Instytut Edukacji Medycznej 

     kierunki: – fizjoterapia – 3.520,- zł, 

                    – pielęgniarstwo – 4.000,- zł 

                    – pielęgniarstwo – studia pomostowe – 3.520,- zł. 

d)  Instytut Pedagogiki 

     kierunki: – pedagogika – 3.580,- zł, 

                    – wychowanie fizyczne – 3.900,- zł 

e)  Instytut Techniki 

     kierunki: – elektronika i telekomunikacja – 4.200,- zł 

                    – edukacja techniczno-informatyczna  – 4.200,- zł 

2) za zaliczenie lub egzamin z niezaliczonego kursu, na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych 60,00zł; 

3) opłaty za : 
a) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających 

wyników w nauce (z uwzględnieniem róŜnic programowych 
wynikających ze zmiany programu nauczania) na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych, 

b) za róŜnice programowe spowodowane przejściem z innej 
uczelni, 

c) za róŜnice programowe wynikające ze wznowienia studiów, 
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d) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, 
wynoszą:  

- 5,00 zł za kaŜdą godzinę realizowanych (powtarzanych) zajęć wykładowych 
zgodnie z wymiarem określonym w planie studiów; 

- 6,50 zł za kaŜdą godzinę realizowanych (powtarzanych)zajęć ćwiczeniowych 
zgodnie z wymiarem określonym w planie studiów; 

- 10,00 zł za kaŜdą godzinę realizowanych (powtarzanych) zajęć 
dydaktycznych o charakterze specjalistycznym lub laboratoryjnym zgodnie z 
wymiarem określonym w planie studiów; 

- 60 ,00 zł za powtarzanie kursu „praca dyplomowa”;  
4) za wpis na listę studentów przy wznowieniu studiów po skreśleniu z 

listy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – 
100,00zł; 

5) za nieterminowe odbywanie praktyk zawodowych w wysokości 
ponoszonych przez uczelnię kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli 
prowadzących praktyki nauczycielskie, zgodnie z Zarządzeniem nr 
23/2006  Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
30 sierpnia 2006 roku, oraz za nieterminowe odbywanie praktyk  
nienauczycielskich w wysokości 20,00zł; 

2. Ustala się wysokość opłat dodatkowych, o których mowa w §1 pkt 2 Uchwały nr 
56/2006 Senatu Kolegium Karkonoskiego w kwocie stanowiącej 10% wartości 
kaŜdej opłaty semestralnej wniesionej po terminie określonym w w/w Uchwale 
Senatu i dotyczy takŜe nieterminowej spłaty ratalnej. Opłaty dodatkowe nalicza się: za 
semestr zimowy – na koniec roku obrotowego i za semestr letni - na koniec roku 
akademickiego. O wysokości opłaty dodatkowej  student zostaje powiadomiony 
pisemnie. 

3. Ustala się wysokość opłat o których mowa w §1 pkt 3 Uchwały nr 56/2006 Senatu 
Kolegium Karkonoskiego, następująco: 

1) za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 
2006/2007 – 85,00zł; 

2) za wydanie legitymacji studenckiej – 5,00zł; 
3) za wydanie indeksu – 4,00zł; 
4) za wydanie dyplomu ukończenia studiów – 60,00 zł; 
5) za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów 

podymplomowych – 30,00zł; 
6) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język 

obcy – 40,00zł; 
7) za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyŜsza 

niŜ za wydanie oryginału. 
4. Opłata za zajęcia dydaktyczne w danym semestrze ulega podwyŜszeniu w 

następujących przypadkach: 
1) rozłoŜenia odpłatności na dwie raty – o 3%; 
2) rozłoŜenia odpłatności na więcej niŜ dwie raty – o 7%; 

Opłata za zajęcia dydaktyczne w danym roku akademickim ulega obniŜeniu o 10% przy 
dokonaniu jednorazowej wpłaty za rok akademicki (2 semestry)w terminie ustalonym 
dla pierwszego semestru. 
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§2 
Tracą moc: 

1. Zarządzenie nr 34/2003 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
22 grudnia 2003 roku w sprawie: opłat za zajęcia dydaktyczne i Zarządzenie nr 9/2006 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 maja 2006 roku w 
sprawie: opłat za zajęcia dydaktyczne;  

2. Zarządzenie nr 20/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
27 czerwca 2006 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osoby 
ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2006/2007;  

3. Zarządzenie nr 29 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
16 września 2005 roku w sprawie: wysokości opłat za dokumenty wydawane przez 
uczelnię; 

4. Zarządzenie nr 2/2003 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
6 marca 2003 roku w sprawie: wysokości opłat za kolejne zaliczanie zajęć oraz za 
powtarzanie  zajęć dydaktycznych;  

5. Zarządzenie nr 7/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
8 maja 2006 roku w sprawie: opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 
2006/2007;  

6. Zarządzenie nr 4/2004 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
2 lipca 2004 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za udział w zajęciach 
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 
 

§3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 
2006 roku i obowiązuje w roku akademickim 2006/2007. 
 
 
 
 
 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 


