
Poznań, 23 maja 2016 roku 
DOP-0212-52/2016 
 

 
Zarządzenie nr 52/2016 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 23 maja 2016 roku 

w sprawie wysokości opłat za świadczone 
usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 

 
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt 15 i ust. 5 oraz § 61 ust.1 
i 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, w następującej wysokości: 
 

Kierunek studiów 
Wysokość opłaty 

semestralnej [PLN] 

Architektura krajobrazu 1700 

Dietetyka 1800 

Ekoenergetyka 1600 

Ekonomia 1500 

Finanse i rachunkowość 1500 

Gospodarka przestrzenna 1600 

Informatyka i agroinżynieria 1600 

Inżynieria i gospodarka wodna 1700 

Inżynieria rolnicza 1500 

Inżynieria środowiska 1700 

Leśnictwo 1800 

Medycyna roślin 1600 

Ogrodnictwo 1600 

Polityka społeczna 1500 

Rolnictwo 1500 

Technologia drewna 1650 

Technologia żywności i żywienie człowieka 1800 

Zootechnika 1600 

 
2. Ustala się opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, w następującej wysokości: 
 

Kierunek studiów 
Wysokość opłaty 

semestralnej [PLN] 

Architektura krajobrazu 1800 

Dietetyka 2000 

Ekoenergetyka 1600 

Ekonomia 1600 

Gospodarka przestrzenna 1750 



Informatyka i agroinżynieria 1600 

Inżynieria rolnicza 1500 

Inżynieria środowiska 1850 

Leśnictwo 1800 

Medycyna roślin 1600 

Ochrona przyrody 1800 

Ochrona środowiska 1600 

Ogrodnictwo 1600 

Rolnictwo 1500 

Technologia drewna 1850 

Technologia żywności i żywienie człowieka 2000 

Turystyka przyrodnicza 1600 

Zootechnika 1600 

 
3. Opłata za powtarzanie niezaliczonych zajęć na studiach niestacjonarnych wynosi: 

1) 100 zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 
przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu, 

2) 150 zł za powtarzanie całego przedmiotu. 
4. Student skierowany na powtarzanie semestru lub roku studiów nie wnosi opłaty za 

kształcenie, o której mowa w ust. 1 i 2. Wnosi opłatę tylko za powtarzanie niezaliczonych 
zajęć, zgodnie z ust. 3. 

5. Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, wnosi pełną opłatę za semestr, o której 
mowa w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem ust. 6. 

6. Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów wyłącznie w celu złożenia pracy 
dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego nie wnosi opłaty za semestr. 

 
§ 2 

1. Opłata za powtarzanie niezaliczonych zajęć na studiach stacjonarnych wynosi: 
1) 100 zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 

przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu, 
2) 200 zł za powtarzanie całego przedmiotu. 

 
§ 3 

Studenci wnoszą także opłaty za udział w zajęciach: 
1) wynikających z różnic programowych powstałych w wyniku powtarzania przez studenta 

semestru lub roku studiów, 
2) nieobjętych planem studiów, 
3) uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku, 
w wysokości jak w § 1 ust. 3 i § 2, odpowiednio dla studentów studiów niestacjonarnych 
i stacjonarnych. 

 
§ 4 

Ustala się opłatę dla obywateli polskich za kształcenie na anglojęzycznych studiach drugiego 
stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, w wysokości 4000 zł za 
semestr. 

 
§ 5 

1. Ustala się opłatę za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, 
rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, w wysokości 2000 zł za semestr. 

2. Opłata za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 
doktoranckich oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów wynosi 200 zł. 



 
§ 6 

1. Ustala się opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku 
akademickim 2016/2017, w następującej wysokości: 

 

Wydział Nazwa studiów podyplomowych 

Wysokość 

opłaty za 

studia 
[PLN] 

Rolnictwa 
i Bioinżynierii 

Świadectwa i audyty energetyczne 4000 

Leśny 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie 3800 

Edukacja przyrodniczo-leśna 3700 

Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych 4000 

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny 4000 

Hodowla Lasu I 3200 

Hodowla Lasu II (po ukończeniu studiów Hodowla Lasu I) 2800 

Podstawy gospodarki leśnej 3500 

Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w 
leśnictwie 

3800 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie 
przyrody 

3800 

Nauk o Żywności 
i Żywieniu 

Dietetyka i planowanie żywienia 4500 

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności 4200 

Technologii 
Drewna 

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji 
drewnianych 

4500 

Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie 4500 

Komputerowo zintegrowane 
projektowanie i wytwarzanie mebli 

4500 

Ogrodnictwa 
i Architektury 
Krajobrazu 

Architektura krajobrazu 8800 

Hortiterapia 3800 

Ekonomiczno-
Społeczny 

Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej 

3600 

Integracja Europejska – działalność rolnicza i obszary 
wiejskie 

3600 

Niestacjonarne podyplomowe studium przygotowania 
pedagogicznego 

3600 

 
2. Opłata za kursy dokształcające i szkolenia tworzone w razie potrzeby, a także za zajęcia 

uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku, jest zależna od liczby osób zainteresowanych i ustalana na podstawie 
kalkulacji. 

§ 7 
Wysokość opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu reguluje odrębne zarządzenie. 

 
§ 8 

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem 
studiów, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów oraz wzory umów 
zawieranych między uczelnią a osobami korzystającymi z usług edukacyjnych określa uchwała 



nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. 
(z późn. zm. US nr 207/2014, US nr 286/2015, US nr 289/2015). 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
 

/-/ 
 

  prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


