Zarządzenie nr 48/St.Pod./2020
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2020 roku
w sprawie uruchomienia rekrutacji na
studia podyplomowe „Marketing w praktyce”
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U z 2020 roku poz. 85, ze zm.), w związku z § 7 Regulaminu studiów podyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 104
(2018/2019) Senatu UEP z dnia 28 czerwca 2019 roku, uruchamiam
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu rekrutację na drugą edycję
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„MARKETING W PRAKTYCE”
§1
1. Druga edycja studiów podyplomowych „Marketing w praktyce”, zwanych dalej Studiami,
trwa dwa semestry i obejmuje okres od października 2020 roku do września 2021 roku.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych
raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
§2
1. Opłata za drugą edycję Studiów wynosi 4 400 zł od osoby.
2. Warianty i terminy wnoszenia opłat:
1) w przypadku płatności jednorazowej 4 400 zł - płatna do dnia 15 października 2020
roku z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pierwsze zajęcia dydaktyczne na drugiej edycji
Studiów odbędą się po 18 października 2020 roku, to opłatę należy wnieść na 2 dni
przed dniem, w którym odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne, jednak nie później
niż w dniu 16 listopada 2020 roku;
2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2 200 zł każda:
 I rata płatna do dnia 15 października 2020 roku z tym zastrzeżeniem, że jeżeli
pierwsze zajęcia dydaktyczne na drugiej edycji Studiów odbędą się po
18 października 2020 roku, to pierwszą ratę należy wnieść na 2 dni przed dniem,
w którym odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne, jednak nie później niż w dniu
16 listopada 2020 roku,
 II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 roku;
3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1 100 zł każda:
 I rata płatna do dnia 15 października 2020 roku z tym zastrzeżeniem, że jeżeli
pierwsze zajęcia dydaktyczne na drugiej edycji Studiów odbędą się po
18 października 2020 roku, to pierwszą ratę należy wnieść na 2 dni przed dniem,
w którym odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne, jednak nie później niż w dniu
16 listopada 2020 roku,
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 II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 roku,
 III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 roku,
 IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia drugiej edycji 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 3 520 zł od osoby.
Warianty i terminy wnoszenia opłat dla słuchaczy wskazanych w ust. 3:
1) w przypadku płatności jednorazowej 3 520 zł – płatna do dnia 15 października 2020
roku z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pierwsze zajęcia dydaktyczne na drugiej edycji
Studiów odbędą się po 18 października 2020 roku, to opłatę należy wnieść na 2 dni
przed dniem, w którym odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne, jednak nie później
niż w dniu 16 listopada 2020 roku;
2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 1 760 zł każda:
 I rata płatna do dnia 15 października 2020 roku z tym zastrzeżeniem, że jeżeli
pierwsze zajęcia dydaktyczne na drugiej edycji Studiów odbędą się po
18 października 2020 roku, to pierwszą ratę należy wnieść na 2 dni przed dniem,
w którym odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne, jednak nie później niż w dniu
16 listopada 2020 roku,
 II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 roku;
3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 880 zł każda:
 I rata płatna do dnia 15 października 2020 roku z tym zastrzeżeniem, że jeżeli
pierwsze zajęcia dydaktyczne na drugiej edycji Studiów odbędą się po
18 października 2020 roku, to pierwszą ratę należy wnieść na 2 dni przed dniem,
w którym odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne, jednak nie później niż w dniu
16 listopada 2020 roku,
 II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 roku,
 III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 roku,
 IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 roku;
W przypadku skierowania na Studia słuchacza przez podmiot, z którym UEP zawarł
stosowną umowę, wysokość opłaty za Studia ustala się na poziomie obniżonym o kwotę
wynikającą z tej umowy.
W przypadku konieczności wyrównania (uzupełnienia) przez słuchacza różnic
programowych, słuchacz – oprócz wymaganej opłaty za Studia – jest zobowiązany do
wniesienia z tego tytułu na rzecz Uczelni opłaty, której podstawę wyliczenia stanowi cena
jednej jednostki (godziny) dydaktycznej ustalonej w odniesieniu do opłaty za Studia,
określonej w ust. 1 powyżej. Wysokość tej opłaty każdorazowo ustala rektor.
§3

1. Rekrutacja na drugą edycję Studiów trwa od dnia publikacji niniejszego zarządzenia do
dnia 30 września 2020 roku.

2. W razie potrzeby Dyrektor Centrum Edukacji Menedżerskiej może podjąć decyzję
o przedłużeniu rekrutacji na drugą edycję Studiów maksymalnie do dnia 16 listopada 2020
roku.
§4
1. O przyjęcie na drugą edycję Studiów mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia wszystkich typów uczelni.
2. Rekrutacja na drugą edycję Studiów odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Kandydaci przyjmowani są na Studia według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu
miejsc.
§5
Studia działają na podstawie przepisów zawartych w Regulaminie studiów podyplomowych
UEP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia tego
Regulaminu. W zakresie dotyczącym regulowania opłat za studia podyplomowe zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.
REKTOR
(prof. dr hab. Maciej Żukowski)

