
Regulamin racjonalizacji kosztów niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku: Psychologia prowadzonych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM 

opracowany na podstawie zasad ustalonych dnia 18 grudnia 2014 roku podczas spotkania 
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM ds. Studiów Niestacjonarnych, Kierownika Działu 

Nauczania UAM i Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii UAM ds. Dydaktycznych 
 
1. Wydział Psychologii i Kognitywistyki pobiera od studenta opłaty za studia zgodnie z 

Regulaminem Opłat UAM1 w wysokości proporcjonalnej do liczby przedmiotów 
rzeczywiście realizowanych przez niego w danym semestrze roku akademickiego. 

2. Wysokość opłat za studia ustalana jest w procedurze racjonalizacji kosztów studiów. 
3. Racjonalizacja kosztów studiów jest procedurą mającą na celu ustalenie 

zindywidualizowanej wysokości opłat jakie powinien uiścić student za realizowaną w 
danym semestrze usługę edukacyjną. 

4. Indywidualna wysokość opłat za studia oznacza zwiększenie bądź zmniejszenie kwoty 
opłat w porównaniu z kwotą opłat za realizację jednego semestru studiów (włączając 
opłaty za ewentualne powtarzanie przedmiotów) podaną w stosownym zarządzeniu 
Rektora UAM2. 

5. Decyzję o racjonalizacji kosztów studiów podejmuje prodziekan ds. studenckich. 
6. Racjonalizacja kosztów studiów dotyczy studentów, którzy za zgodą prodziekana ds. 

studenckich: 
a. uzyskali uznanie wcześniejszych osiągnięć na podstawie zaliczonych w ubiegłych 

latach studiów przedmiotów realizowanych podczas aktualnego roku studiów 
(zgodnie z programem studiów) 

b. przenieśli realizację przedmiotu na wyższe lata studiów 
c. realizują jednocześnie dwa kolejne lata studiów lub przedmioty z lat wyższych 

7. Racjonalizacja kosztów studiów dokonywana jest na wniosek studenta w przypadku, gdy 
dotyczy zmniejszenia wysokości opłat za studia w przypadkach opisanych w par. 6 pkt a i 
b regulaminu racjonalizacji kosztów. W przypadku braku takiego wniosku opłat za studia 
nie zmniejsza się. 

8. Racjonalizacja kosztów studiów polegająca na zwiększeniu wysokości opłat za studia 
dokonywana jest automatycznie w systemie USOS w przypadkach opisanych w par. 6 pkt 
c regulaminu racjonalizacji kosztów. 

9. Racjonalizacja kosztów studiów polega na ustaleniu opłat za studia w wysokości 
proporcjonalnej do liczby przedmiotów rzeczywiście realizowanych przez studenta w 
danym roku akademickim. Nie jest więc zwolnieniem z opłat w rozumieniu Regulaminu 
Opłat UAM i nie podlega przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

                                                           
1 http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/Regulamin-op%C5%82at-za-us%C5%82ugi-edukacyjne.pdf 
2 https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/oplaty/oplaty-w-roku-akademickim-2019_2020 


