
        UNIWERSYTET 
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
          W TORUNIU 
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 71 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 
zmieniające zarządzenie nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia 
dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK  

w roku akademickim 2013/2014 
 
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 137 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r., § 22 ust.2 uchwały nr 81 Senatu UMK  
z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny z 2012 r. Nr 6, 
poz. 207) oraz § 5 ust.2 uchwały nr 126 Senatu UMK z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
zasad pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach dokształcających 
 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 
 

§ 1 
 
W § 1 w części dotyczącej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wprowadza 
się pozycję:  
 

lp. wydział / nazwa kursu / forma 
rok akademicki 2013/2014 

miesięcznie semestr  semestr odpłatność 
  I II za całość 

VI Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych          
6 Egzaminy Cambridge English Language Assessment         
  YLE STARTERS         
  opłata za egzamin       250 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

225 

  YLE MOVERS         
  opłata za egzamin       250 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

225 

  YLE FLYERS         
  opłata za egzamin       250 



  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO, dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

225 

  KET/KET for Schools         
  opłata za egzamin       310 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

279 

  PET/PET for Schools         
  opłata za egzamin       330 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

297 

  FCE/FCE for Schools         
  opłata za egzamin       570 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

513 

  CAE         
  opłata za egzamin       590 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

531 

  CPE         
  opłata za egzamin       610 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyzej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

549 

  BEC P         
  opłata za egzamin       330 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyzej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

297 

  BEC V         
  opłata za egzamin       570 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

513 

  BEC H         
  opłata za egzamin       650 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

585 

  ICFE         
  opłata za egzamin       650 



  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

585 

  ILEC         
  opłata za egzamin       650 

  

dla uczestników kursów organizowanych przez SPNJO , dla szkół i 
instytucji, które zarejestrują powyżej 5 osób na tą sama sesję, dla 
wszystkich szkół i innych instytucji przeprowadzających zamknięte sesje 
egzaminów dla swoich kandydatów( min. 10 osób) w pomieszczeniach 
udostępnionych nieodpłatnie na wszystkie części testu        

585 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. 
 
 
 

                 R E K T O R 
 
 
 
     prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 


