
Zarządzenie Nr 61/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 12 kwietnia 2021 roku  

 

w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez kandydata ubiegającego się 

o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

 

 

 

 

Na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 

roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2021, poz. 661) oraz § 28 ust. 4 pkt 34 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wnoszą 

opłatę rekrutacyjną w wysokości: 

1) 100,00 zł (słownie: sto złotych) – na kierunek techniki dentystyczne, na który 

postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowy egzamin manualny; 

2) 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) – na pozostałe kierunki; 

3) 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) lub 20 euro (słownie: dwadzieścia euro)  

- cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, 

pielęgniarstwo i położnictwo w języku angielskim w ramach programu 

międzynarodowego. 
 

§ 2 

 

Opłatę uiszcza się odrębnie za każde postępowanie związane z przyjęciem na studia,  

na indywidualny numer rachunku bankowego kandydata wygenerowany w module rejestracji 

elektronicznej systemu rekrutacyjnego. 

 

§ 3 

 

1. Zwrot wniesionej opłaty przysługuje, na pisemny wniosek kandydata, w następujących 

przypadkach: 

1) odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kierunku; 

2) dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej; 

3) wniesienia opłaty po terminie. 

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego 

wpłynęła opłata. 

 

§ 4 

 

Kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty, w przypadku: 

1) rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia; 

2) nieprzyjęcia na wybrany kierunek studiów; 

3) nieprzystąpienia do egzaminu wymaganego dla danego kierunku studiów; 

4) niespełnienia warunków rekrutacji określonych przez Uniwersytet. 

 



§ 5 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


