
Uchwała LXXX/2013 
Senatu Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

z dnia  22 maja 2013  roku 
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone  

przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne  
 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego uchwala,  
co następuje:  
 

§ 1 
1. Uchwała niniejsza określa zasady pobierania opłat za: 
 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych 
studiów doktoranckich;  

2) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach 
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

3) prowadzenie zajęć w języku obcym;  
4) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeŜeli są to ich studia na drugim 

kierunku studiów w formie stacjonarnej i nie spełnią warunków określonych  w art. 181 
ust. 1 ustawy (stypendium Rektora dla najlepszych studentów); 

5) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeŜeli są to ich studia na  kolejnym 
kierunku studiów w formie stacjonarnej; 

6) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza 
dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyŜszym; 

7) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów. 
 

2. Zapisy ust. 1 pkt 4, 5 i 6 mają zastosowanie do studentów studiów stacjonarnych 
przyjętych na studia po dniu 1 października 2012 roku.  

 
§ 2 

Zasady określone niniejszą uchwałą nie dotyczą cudzoziemców, którzy podejmują i odbywają 
studia na podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem cudzoziemców uprawnionych do 
podjęcia i odbywania studiów i studiów doktoranckich na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym.  

 
§ 3 

Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych 
studiów doktoranckich pobiera się opłatę podstawową stanowiącą pokrycie kosztów kształcenia 
oraz opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce. 
Opłata podstawowa nie uwzględnia kosztów prowadzenia zajęć w języku obcym oraz zajęć 
nieobjętych planem studiów. 

 
§ 4 

1. Opłaty z tytułu kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6,  pobiera się                       
w wysokości wynikającej z liczby punktów ECTS przypisanych odpowiednio do 
semestru, przedmiotu (modułu) na danym  kierunku pomnoŜonej przez stawkę  ustaloną 
dla 1 punktu ECTS dla danego kierunku studiów. 

2. Opłatę, o której mowa w § 1 pkt 7 ustala się w wysokości ustalonej na podstawie 
kalkulacji kosztów, a w przypadku realizacji zajęć w ramach wyrównywania róŜnic 
programowych w wysokości wynikającej z liczby punktów ECTS przypisanych 



odpowiednio do semestru, przedmiotu (modułu) na danym kierunku pomnoŜonej przez 
stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS dla danego kierunku studiów. 

3. Opłatę, o której mowa w § 1 pkt 3 ustala się w wysokości pokrywającej  wzrost kosztów 
kształcenia z tego tytułu.  

 
§ 5 

Wysokość opłat określa Rektor zarządzeniem. 
 

§ 6 
1. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłaty podstawowej, o której mowa w § 1 ust. 

1 pkt 1  i 5:  
a) do dnia 30 września za semestr zimowy, z zastrzeŜeniem, Ŝe kandydaci 

zakwalifikowani na I rok studiów wnoszą opłatę przed dniem wydania decyzji  
o przyjęciu, 

b) do dnia 28 dnia lutego za semestr letni. 
 

2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, pkt. 3 
i pkt 7  (w przypadku realizowania róŜnic programowych): 
a) do dnia 30 września - za semestr zimowy roku akademickiego, w którym przedmiot 
jest realizowany lub semestr powtarzany, 
b) do dnia 28 lutego - za semestr letni roku akademickiego, w którym przedmiot jest 
realizowany lub semestr powtarzany. 

 
3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt  4: 

a) do dnia 30 listopada kolejnego roku studiów za zimowy semestr studiów danego roku 
akademickiego oraz za poprzedni rok studiów w przypadku studentów II roku,   

b) do dnia 28 lutego za semestr letni.   
 

4. Ustala się następujący termin wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt  6:  
14 dni od uzyskania zgody Dziekana na korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS. 

§ 7 
Opłaty wnoszone są na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez Uczelnię dla kaŜdego 
studenta w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

§ 8 
1. Nieuiszczenie opłat z tytułu niezadowalających wyników w nauce uprawnia Uczelnię  

do powstrzymania się od wnioskowanych przez studenta czynności. 
2. Nieuiszczenie opłat za kształcenie uprawnia Uczelnię do odmowy wpisu studenta  

lub uczestnika studiów doktoranckich  na kolejny semestr lub rok. 
3. Nieuiszczenie opłat związanych z odbywaniem studiów stanowi podstawę do skreślenia z 

listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich. 
4. Za opóźnienie w zapłacie naleŜnych opłat Uniwersytet pobiera odsetki ustawowe. 

 
§ 9 

1. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych zaistniałych 
po rozpoczęciu studiów Prorektor d/s Kształcenia lub odpowiednio Prorektor ds. 
Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego na wniosek studenta lub 
uczestnika studiów doktoranckich, pozytywnie zaopiniowany odpowiednio przez 
Dziekana lub Kierownika Studiów Doktoranckich moŜe zwolnić studenta lub uczestnika 
studiów doktoranckich z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości. 

 



2. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Prorektor d/s Kształcenia lub 
odpowiednio Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego na 
wniosek studenta lub  uczestnika studiów doktoranckich, złoŜony przed terminem 
płatności, moŜe: 
1) przedłuŜyć termin wniesienia opłat, o których mowa w § 6, jednak nie dłuŜej niŜ: 

a) do 30 listopada za semestr zimowy, 
b) do 30  kwietnia  za semestr letni. 

2) rozłoŜyć płatność na 2 raty, z zastrzeŜeniem, iŜ płatność drugiej raty nie moŜe 
nastąpić później niŜ: 

a) do 31 stycznia za semestr zimowy, 
b) do 30 czerwca za semestr letni. 

 
3. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Prorektor d/s 
Kształcenia lub odpowiednio Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia 
Podyplomowego na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany odpowiednio przez 
Dziekana lub Kierownika Studiów Doktoranckich moŜe umorzyć odsetki za zwłokę  
w zapłacie naleŜności lub odstąpić od ich naliczenia. Wniosek studenta powinien być 
złoŜony do końca roku akademickiego, za który nastąpiło opóźnienie płatności.   

 
§ 10 

Zwolnienie studenta z opłaty podstawowej nie moŜe przekroczyć w ciągu toku studiów 
wysokości opłaty podstawowej za jeden semestr kształcenia na danym kierunku.  

 
§ 11 

1. Studentom osiągającym wybitne wyniki w nauce przysługuje zwolnienie w  wysokości 50% 
opłaty podstawowej w danym semestrze. 

2. Studentami osiągającymi wybitne wyniki w nauce są studenci, których średnia ocen wynosi  
co najmniej 4,8 za 2  poprzednie semestry.  

 
§ 12 

1. W przypadku skreślenia z listy studentów studentowi oraz uczestnikowi niestacjonarnych 
studiów doktoranckich przysługuje zwrot wniesionej opłaty podstawowej  na wskazany 
przez studenta rachunek bankowy. 

2. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy student lub uczestnik studiów 
doktoranckich złoŜy rezygnację lub zostanie skreślony z listy studentów przed rozpoczęciem 
semestru.  

3. Opłata podlega zwrotowi w części, w przypadku, gdy student lub uczestnik studiów 
doktoranckich złoŜy rezygnację lub zostanie skreślony z listy studentów w trakcie semestru. 
Opłata podlega zwrotowi w wysokości 1/15 opłaty podstawowej za kaŜdy pełny tydzień 
niezrealizowanych zajęć dydaktycznych począwszy od: 
a)  daty złoŜenia wniosku o rezygnację lub  
b)  daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu. 

 
§ 13 

Od decyzji Prorektora przysługuje prawo złoŜenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie 
sprawy.  
 

§ 14 
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr CDXLII/2012 Senatu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad pobierania 
opłat za świadczone przez UM w Lublinie usługi edukacyjne. 
 

 



§ 15 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

 
Prof. dr hab.  Andrzej Drop 


