
 
Zarządzenie Nr 71/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 15 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi 

edukacyjne dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 

 

  
Na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.), art. 51 ust. 3 pkt 27 Statutu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku i Uchwały Nr CCCXCI/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku 

Senatu UM w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez UM w Lublinie usługi edukacyjne 

oraz określenia wzoru umowy o kształcenie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Senatu  

Nr LXXXVI/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych pobiera się za każdy 

semestr opłatę podstawową, wynikającą z pomnożenia 30 punktów ECTS 

przypadających do zrealizowania przez stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS  

dla danego kierunku studiów w następującej wysokości:  

 

Jednolite studia magisterskie: 

1) kierunek lekarski – 18.000,- złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych);  

2) kierunek lekarsko-dentystyczny – 18.990,- złotych (słownie: osiemnaście 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych); 

3) kierunek farmacja – 10.050,- złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt 

złotych). 

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

pokrywającą wzrost kosztów kształcenia w wysokości: 

1) kierunek lekarski – 6.750,- złotych (słownie: sześć tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych);  

2) kierunek lekarsko-dentystyczny – 7.700,- złotych (słownie: siedem tysięcy 

siedemset złotych). 

 

§ 2 

1. Ustala się następujące wysokości opłat za 1 punkt ECTS na poszczególnych kierunkach 

studiów: 

1) analityka medyczna – jednolite studia magisterskie – 530,- złotych  

2) biomedycyna – studia I stopnia 560,- złotych  

3) dietetyka – studia I stopnia – 255,- złotych  

4) dietetyka – studia II stopnia – 535,- złotych 

5) elektroradiologia – studia I stopnia – 545,- złotych  

6) elektroradiologia – studia II stopnia – 565- złotych  

7) farmacja – jednolite studia magisterskie – 335,- złotych   

8) fizjoterapia -  studia I stopnia – 305,- złotych  

9) fizjoterapia - studia II stopnia – 275,- złotych  

10) fizjoterapia – jednolite studia magisterskie – 305,- złotych     

11) higiena stomatologiczna – studia I stopnia – 425,- złotych 

12) lekarski – jednolite studia magisterskie – 600,- złotych  

13) lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie – 633,- złotych  

14) kosmetologia – studia I stopnia – 390,- złotych  



15) kosmetologia – studia II stopnia –455,- złotych  

16) pielęgniarstwo studia I stopnia – 420,- złotych   

17) pielęgniarstwo studia II stopnia – 210,- złotych  

18) położnictwo – studia I stopnia – 435,- złotych  

19) położnictwo – studia II stopnia – 245,- złotych  

20) ratownictwo medyczne – studia I stopnia – 510,- złotych   

21) techniki dentystyczne – studia I stopnia – 455,- złotych   

22) zdrowie publiczne – studia I stopnia – 245,- złotych  

23) zdrowie publiczne – studia II stopnia – 205,- złotych  

 

2. Ustala się następujące wysokości opłat za 1 punkt ECTS na studiach doktoranckich dla 

poszczególnych wydziałów: 

 

1) I i II Wydział Lekarski – 320,- złotych 

2) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej – 610,- złotych 

3) Wydział Nauk o Zdrowiu – 510,- złotych  

 

3. Określone w ust. 1 i 2 wartości punktów ECTS stosuje się do ustalenia: 

 

1) opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach oraz na studiach 

doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce, mnożąc liczbę 

punktów ECTS przypisanych odpowiednio do przedmiotu (modułu) przez stawkę 

określoną dla danego kierunku, 

2)  opłaty podstawowej dla studentów realizujących tok studiów wg schematu innego 

niż wynikający z programu kształcenia i planu studiów, 

3) opłaty za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

W zastępstwie Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Prorektor ds. Nauki 

Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk 

 

 


