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Zarządzenie nr 39/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 30 marca 2020 roku 

 
w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia  

w roku akademickim 2020/2021 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 79 ust. 1 pkt 3 i 5 w zw. z art. 324 ust. 2 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) 
oraz § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Opłata za studia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców, podejmujących studia 

na zasadach odpłatności, wynosi 2000 PLN za semestr z wyjątkiem kierunków: 
Leśnictwo, na którym wysokość opłaty wynosi 2200 PLN za semestr, i Weterynaria, na 
którym wysokość opłaty wynosi 15000 PLN za semestr. 

2. Opłata za anglojęzyczne studia drugiego stopnia dla cudzoziemców wynosi po 1400 euro 
za semestry pierwszy, drugi i trzeci oraz 1200 euro za semestr czwarty. 

3. Nie pobiera się opłaty za anglojęzyczne studia drugiego stopnia na kierunkach: 
Biotechnology, Agri-Food Economics and Trade, Horticulture: Seed Science and 
Technology, Geo-Information Science, Earth Observation and Spatial Management, 
Wood Science oraz za rosyjskojęzyczne studia drugiego stopnia na kierunku Lesnoje 
chozjajstwo, realizowane w ramach projektu „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program 
Rozwoju UPP” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój. 

 
§ 2 

Od studentów podejmujących studia anglojęzyczne lub rosyjskojęzyczne w pierwszym roku 
nauki pobierana jest opłata na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, związanych  
z pobytem studentów i odbywaniem przez nich studiów, w wysokości 200 euro.  

 
§ 3 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego 
nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności 
Rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 1 i 2 lub 
zwolnić z niej całkowicie. 
 

§ 4 
1. W roku akademickim 2020/2021 cudzoziemcom podejmującym anglojęzyczne studia 

drugiego stopnia na zasadach odpłatności, o których mowa w § 1 ust. 2, Rektor udziela 
wsparcia w formie bezpłatnego zakwaterowania przez pierwszy semestr studiów w domu 
studenckim. 

2. W przypadku rezygnacji studenta z zamieszkiwania w domu studenckim nie przysługuje 
wypłata ekwiwalentu z tytułu otrzymanego stypendium mieszkaniowego. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 


