Zarządzenie nr 24/2022
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie wysokości opłat dla obywateli polskich oraz cudzoziemców
za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,
rozpoczynanych od roku akademickiego 2022/2023
Działając na podstawie art. 23, art. 79, art. 80, art. 323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.), rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów
(t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 661) oraz § 17 ust. 2 i § 76 ust. 2 Statutu UEP uchwalonego w dniu
26 kwietnia 2019 roku (ze zm.), ustalam następującą wysokość opłat za studia i usługi
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynanych od roku
akademickiego 2022/2023:
§1
Opłaty za studia
Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia dla obywateli
polskich oraz cudzoziemców zostały określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Opłata za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się
Opłata za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się wynosi 430,00 zł za każdy
potwierdzany przedmiot.
§3
Opłaty za wydanie dokumentów i ich uwierzytelnienie
Opłaty za wydanie dokumentów oraz za dokonanie uwierzytelnienia wynoszą:
1) 20 zł:
a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce:
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
– suplementu do dyplomu w języku obcym,
b) za wydanie duplikatu:
– dyplomu ukończenia studiów,

– suplementu do dyplomu;
2) 22 zł – za wydanie legitymacji studenckiej;
3) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
4) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty
za wydanie oryginału.
§4
Przepisy końcowe
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia opublikowania.
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