Zarządzenie nr 71/St.Pod./2019
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 20 września
2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Studiów Podyplomowych „Coaching Menedżerski - Nowoczesne narzędzie do rozwoju
osobistego, zespołu i organizacji”
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), w związku z § 6 i 7 Regulaminu studiów
podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 95 (2016/2017) Senatu UEP z dnia 26 maja 2017 roku oraz Zarządzeniem Rektora
UEP nr 22/St.Pod./2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu ósmej edycji Studiów Podyplomowych „Coaching Menedżerski –
Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji” zarządzam, co następuje:
§1
Zmianie ulega treść § 2 Zarządzenia nr 22/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 22 września
2019 roku, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do pełnienia funkcji kierownika Studiów, na czas trwania ósmej edycji powołuję Pana
dr. hab. Macieja Ławrynowicza, prof. UEP.
2. W zastępstwie kierownika Studiów, w razie potrzeby (dłuższej nieobecności albo
niemożności wykonywania obowiązków przez kierownika z innych powodów), działać
będzie Pan prof. dr hab. Jan Szambelańczyk.”
§2
Zmianie ulega treść § 6 ust. 1-4 Zarządzenia nr 22/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 22 września
2019 roku, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Opłata za ósmą edycję Studiów wynosi 8 450 zł od osoby w przypadku płatności
jednorazowej i jest płatna do dnia 4 listopada 2019 roku.
2. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za Studia w czterech ratach, przy czym pierwsza rata
wynosi 2 250 zł i jest płatna do dnia 4 listopada 2019 roku, druga rata w wysokości 2 200 zł
jest płatna do dnia 15 stycznia 2020 roku, trzecia rata w wysokości 2 000 zł jest płatna do
15 marca 2020 roku oraz czwarta rata w wysokości 2 000 zł jest płatna do 15 maja
2020 roku.
3. Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia Studiów są jednocześnie studentami studiów
drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i nie korzystają
z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem
studiów w UEP, wnoszą opłatę za Studia w wysokości 6 760 zł, płatną do dnia 4 listopada
2019 roku.
4. Dla słuchaczy wskazanych w ust. 3 istnieje możliwość uiszczenia opłaty za Studia
w czterech ratach, przy czym pierwsza rata wynosi 1 800 zł i jest płatna do dnia 4 listopada

2019 roku, druga rata w wysokości 1 760 zł jest płatna do dnia 15 stycznia 2020 roku,
trzecia rata w wysokości 1 600 zł jest płatna do 15 marca 2020 roku oraz czwarta rata
w wysokości 1 600 zł jest płatna do 15 maja 2020 roku.
§3
Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.
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