
 
Zarządzenie Nr 79/2014    

 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
 

w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi 
edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 

 
Na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 

roku, poz. 572, ze zm.) i § 5 Uchwały Nr  LXXX/2013  z dnia 22 maja 2013 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne 
zarządzam, co następuje: 

 
§1 

1. Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych pobiera się za każdy 
semestr opłatę podstawową, stanowiącą pokrycie kosztów kształcenia w następującej 
wysokości: 
 
1) Jednolite studia magisterskie: 

 
a) Kierunek lekarski – 16.000,-  złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych); 
b) Kierunek lekarsko-dentystyczny – 17.000,- złotych (słownie: siedemnaście 

tysięcy złotych); 
c) Kierunek farmacja – 9.500,-  złotych (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych); 

 
2) Studia pierwszego stopnia: 

 
a) Kierunek techniki dentystyczne – 9.000,- złotych (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych). 
 

3) Studia drugiego stopnia: 
 
a) Kierunek pielęgniarstwo – 3.750,- złotych (słownie: trzy tysiące siedemset 

pięćdziesiąt  złotych); 
b) Kierunek położnictwo – 4.500,- złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych); 
c) Kierunek fizjoterapia – 3.500,- złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); 

 
2. Z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim pobiera się za każdy semestr opłatę 

pokrywającą zwyżkę kosztów kształcenia w wysokości: 
 
a) Kierunek lekarski – 5.450 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych); 
b) Kierunek lekarsko-dentystyczny – 4.200 złotych (słownie: cztery tysiące dwieście 

złotych). 
 

§ 2 
Z tytułu kształcenia uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich pobiera się 
opłatę podstawową, stanowiącą pokrycie kosztów kształcenia w wysokości 3.000,- złotych 
(słownie: trzy tysiące złotych) za semestr. 

                                                                   
§ 3 

Studenci i doktoranci, którzy mają ustaloną opłatę podstawową na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów zachowują uprawnienia z tego tytułu. 

 
 



 
§ 4 

1. Opłatę za powtarzanie przedmiotu bądź realizowanie przez studentów studiów 
niestacjonarnych  przedmiotu w ramach wyrównywania różnic programowych na 
studiach I, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz studiach 
doktoranckich oblicza się  mnożąc liczbę  punktów ECTS przypisanych odpowiednio 
do semestru, przedmiotu (modułu) przez stawkę określoną dla danego kierunku.  
 

2. Opłatę za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na 
drugim kierunku studiów w formie stacjonarnej i nie spełniają warunków 
określonych w art. 181 ust. 1 ustawy (stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów) oraz jeżeli są to ich studia na kolejnym kierunku studiów w formie 
stacjonarnej oblicza się  mnożąc liczbę  punktów ECTS przypisanych odpowiednio do 
semestru przez stawkę określoną dla danego kierunku.  
 

3. Stawki, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w następującej wysokości:  
 

a) Analityka medyczna – jednolite studia magisterskie – 360, - złotych 
b) Dietetyka – studia I stopnia -  140,– złotych  
c) Elektroradiologia – studia I stopnia – 460,- złotych 
d) Farmacja – jednolite studia magisterskie – 316, - złotych  
e) Fizjoterapia -  studia I stopnia – 200,- złotych  
f) Fizjoterapia - studia II stopnia – 120,- złotych  
g) Lekarski – jednolite studia magisterskie – 535,- złotych  
h) Lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie – 570, - złotych  
i) Kosmetologia – studia I stopnia – 260,- złotych  
j) Kosmetologia – studia II stopnia – 260,- złotych  
k) Pielęgniarstwo studia I stopnia – 220,- złotych   
l) Pielęgniarstwo studia II stopnia – 125,- złotych  
m) Położnictwo – studia I stopnia – 270,- złotych  
n) Położnictwo – studia II stopnia – 155,- złotych  
o) Ratownictwo medyczne – studia I stopnia – 466,- złotych  
p) Techniki dentystyczne – studia I stopnia – 300,- złotych  
q) Zdrowie publiczne – studia I stopnia – 160,- złotych  
r) Zdrowie publiczne – studia II stopnia – 100,- złotych  
s) Studia doktoranckie  - studia III stopnia – 100,- złotych  

 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

REKTOR  
            Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

        Prof. dr hab. Andrzej Drop 


