
KW.021.6.2022         

Zarządzenie Nr 37/22 

Rektora Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 roku 

 

w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z 

powodu niezadowalających wyników w nauce  w Państwowej Uczelni Zawodowej               

we Włocławku, dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym  i nauce ( t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 ), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Niniejsze zarządzenie ustala wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach 

stacjonarnych  z powodu niezadowalających wyników w nauce  w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku, dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 

2022/2023. 

§ 2. 

Opłaty za powtarzanie  zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników 

w nauce , za 1 godzinę dydaktyczną  dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 

2022/2023 wynoszą odpowiednio: 

1)  
Studia I stopnia - licencjackie 

Kierunek studiów 

opłata za 1 

godzinę 

Administracja 

                    

8,00 zł  

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

                    

8,00 zł  

Filologia angielska 

                    

9,00 zł  

Finanse                               

i rachunkowość 

                    

8,00 zł  

Nowe media                   

i e-biznes 

                    

8,00 zł  

Pedagogika 

                    

8,00 zł  

Zarządzanie 

                    

8,00 zł  

Pielęgniarstwo 

                  

10,00 zł  

2)  
Studia I stopnia - inżynierskie 



Kierunek studiów 

opłata za 1 

godzinę 

Informatyka 

                  

10,00 zł  

Inżynieria 

zarządzania 

                  

10,00 zł  

Mechanika                        

i budowa maszyn 

                  

10,00 zł  

 

3)  
Studia II stopnia - magisterskie 

Kierunek studiów 

opłata za 1 

godzinę 

Menadżerskie 

studia finansowo-

prawne 

                    

8,00 zł  

Pielęgniarstwo 

                  

10,00 zł  

 

4)  
Jednolite studia magisterskie 

Kierunek studiów 

opłata za 1 

godzinę 

Pedagogika 

wczesnoszkolna                 

i przedszkolna 

                    

8,00 zł  

Prawo 

                    

8,00 zł  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Instytutów i Kwestorowi. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 października 2022 

roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej                       

we Włocławku 

dr Robert Musiałkiewicz 


