
Załącznik do Uchwały Nr CCLXXVIII/2019 
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 
 
 
 
 

ZASADY POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE  

PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE USŁUGI EDUKACYJNE 

 

§ 1 

Określa się zasady: 
1) pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego i drugiego 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich,  
2) pobierania opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia,  
3) ustalania i zwalniania z opłat, 
4) pobierania opłat za wydawanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów. 
 

§ 2 
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:   

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, 
2) kształceniem na studiach w języku angielskim, 
3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 
4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych  z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, w tym w przypadku powtarzania  określonych zajęć po wznowieniu 

studiów,  
5) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, 
6) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń;  
7) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych Uniwersytet pobiera opłaty: 

1) podstawową za kształcenie zgodnie z programem studiów na danym kierunku i poziomie 
studiów,  

2) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce, w tym  
w przypadku powtarzania określonych zajęć po  wznowieniu studiów,  

3) za kształcenie w przypadku obowiązku uzupełnienia różnic programowych.  

 
§ 3 

1. Wysokość opłat, o których mowa w §2 określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Studenckiego i podaje do wiadomości w BIP Uniwersytetu.  

2. Kandydat po zakwalifikowaniu na studia potwierdza pisemne zapoznanie się z zasadami 
określonymi niniejszą uchwałą.  

 
§ 4 

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 obowiązująca w roku przyjęcia studenta  
na studia w Uniwersytecie nie ulega  zmianie do ich ukończenia, z zastrzeżeniem, że w przypadka 
osób wznawiających studia pobiera się opłaty w wysokości obowiązującej dla cyklu kształcenia, 
na który następuje wznowienie. 

2. Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów wnoszone są  
w wysokości obowiązującej w roku akademickim, w którym student korzysta z tej usługi 
edukacyjnej.  

 
§ 5 

1. Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych pobiera się opłatę podstawową 
w wysokości wynikającej z liczby punktów ECTS przypadających do zrealizowania w całym toku 
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kształcenia, pomnożonej przez stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS dla danego kierunku i poziomu 
studiów w danym roku akademickim. 

2. Opłatę podstawową pobiera się semestralnie, w wysokości wynikającej  z iloczynu 30 punktów  
ECTS pomnożonego przez stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS dla danego kierunku i  poziomu 
studiów w danym roku akademickim. 

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

semestr opłatę podstawową w wysokości ustalonej kwotowo w zarządzeniu Rektora,  
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich niestacjonarnych opłatę 
pobiera się w wysokości 1/5 semestralnej opłaty podstawowej za każdy rozpoczęty miesiąc 
przedłużenia. Opłaty nie pobiera się za okres po złożeniu pracy doktorskiej.  

5. W przypadku wcześniejszego uzyskania stopnia naukowego doktora przez studenta 
niestacjonarnych studiów doktoranckich należną opłatę pomniejsza o 1/5 opłaty podstawowej za 

każdy pełny miesiąc skrócenia. 
 

§ 6 
1. Opłatę z tytułu powtarzania określonych zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników 

w nauce pobiera się w wysokości wynikającej z liczby punktów ECTS, przypisanych tym zajęciom, 
pomnożonej przez stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS dla danego kierunku studiów określoną  
w zarządzeniu Rektora w roku przyjęcia na studia.  

2. Opłatę z tytułu kształcenia w języku angielskim ustala się na podstawie planowanych kosztów 

kształcenia z uwzględnieniem ich wzrostu w czasie całego toku kształcenia. Opłata wnoszona jest 
semestralnie, w terminach, o których mowa w § 8 ust. 1, w wysokości określonej w zarządzeniu 
Rektora. 

3. Opłatę za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku pobiera się  
w wysokości wynikającej z liczby punktów ECTS, przypisanych tym zajęciom, pomnożonej przez 
stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS dla danego kierunku, a jeśli zajęcia takie nie są dotychczas 

prowadzone przez Uniwersytet, w wysokości ustalonej na podstawie kalkulacji planowanych 
kosztów. 

4. Opłatę za prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń pobiera 
się na podstawie kalkulacji planowanych kosztów kształcenia.        

 
§ 7 

1. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się, ustalanej na podstawie 

kalkulacji, nie może przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20%.  
2. Opłaty mogą obejmować: opłatę za przeprowadzenie procedury na podstawie przedłożonych 

dokumentów i opłatę za przeprowadzenie procedury na podstawie egzaminu teoretycznego lub 
praktycznego.  

 
§ 8 

1. Opłatę podstawową wnosi się w terminie do dnia 30 września za semestr zimowy i w terminie  
do dnia 28 dnia lutego za semestr letni, z zastrzeżeniem, ust. 2, 3 i 4. 

2. Opłatę podstawową za semestr letni studenci studiów anglojęzycznych wnoszą w terminie  
do dnia 31 stycznia, za wyjątkiem programów:  
a) azjatycki – w terminie do dnia 15 lutego,  
b) BIS azjatycki i amerykański - w terminie do ostatniego dnia  poprzedzającego rozpoczęcie 

semestru. 
3.  Studenci przeniesieni z innej uczelni na studia niestacjonarne wnoszą opłatę podstawową  

w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty otrzymania  decyzji o przyjęciu na studia  

w Uniwersytecie. 
4.  Uczestnicy studiów podyplomowych wnoszą opłatę w terminach określonych w wewnętrznych 

aktach prawnych wydawanych w zakresie tych studiów lub w umowach zawieranych  
z uczestnikami studiów. 
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§ 9 

1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć wnosi się w terminach przyjętych do wniesienia 
semestralnej opłaty podstawowej, a w przypadku wydania decyzji o powtarzaniu po upływie 
powyższych terminów –w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o powtarzaniu.  

2. Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów wnoszona jest nie później niż 7 dni przed datą 
rozpoczęcia przedmiotowych zajęć.  

 
§ 10 

Opłatę za kursy dokształcające oraz szkolenia wnosi się nie później niż 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem kursu dokształcającego /szkolenia. Opłata za kursy dokształcające oraz szkolenia 
trwające dłużej niż 1 semestr może być rozłożona na raty. 
 

§ 11 

1.  Opłatę za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się na podstawie 
przedłożonych dokumentów pobiera się wraz ze złożeniem wniosku.  

2.   Opłatę za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się na podstawie egzaminu 
teoretycznego lub praktycznego pobiera się przed powołaniem komisji. 

 
 

§ 12 
1. Opłaty wnoszone są przez studenta na indywidualne konto bankowe wygenerowane w Portalu 

Studenta. 
2. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu. 
3. Uniwersytet ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie.  
4. Niewniesienie opłat w wyznaczonych terminach obliguje Dziekanat do niezwłocznego skierowania 

do studenta pisemnego wezwania  do zapłaty.  
 

§ 13 

Decyzję w indywidualnych sprawach dotyczących ustalenia wysokości opłaty za powtarzanie 
określonych zajęć, kształcenia w ramach uzupełnienia różnic programowych oraz  prowadzenie zajęć 
nieobjętych planem studiów, na określonym kierunku podejmuje odpowiednio Dziekan lub właściwy 
Prorektor. 
 

§ 14 
Opłaty dotyczące wydawania dokumentów związanych z  odbywaniem studiów tj. opłaty za wydanie 
odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym lub odpisu suplementu do dyplomu w języku 

obcym, duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu, dokumentów 
związanych z tokiem studiów – indeksu, elektronicznej legitymacji studenckiej i ich duplikatów oraz 
opłaty za uwierzytelnianie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce, wnosi się w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów . 
 

§ 15 

1. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych, zaistniałych po 
rozpoczęciu studiów właściwy Prorektor, na pisemnie uzasadniony wniosek studenta, pozytywnie 
zaopiniowany przez Dziekana, może zwolnić studenta z obowiązku wniesienia opłaty podstawowej 
lub opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w 
nauce w części lub całości. 

2. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach właściwy Prorektor, na wniosek studenta  
może: 

1)  przedłużyć termin wniesienia opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jednak nie dłużej niż: 
a) do 30 listopada za semestr zimowy, 
b) do 30  kwietnia  za semestr letni. 

2) rozłożyć płatność na 2 raty, z zastrzeżeniem, iż płatność drugiej raty nie może nastąpić później 
niż: 
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a) do 31 stycznia za semestr zimowy, 
b) do 10  czerwca za semestr letni, 

za wyjątkiem programów anglojęzycznych, dla których w/w terminy określone są odrębnymi 
uregulowaniami wewnętrznymi.  

3.  W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach właściwy Prorektor na wniosek uczestnika 
studiów podyplomowych może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub rozłożyć płatność na 2 

raty.  
4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty lub rozłożenie jej na raty stanowi Załącznik do niniejszej 

uchwały. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września – w przypadku semestru 
zimowego lub odpowiednio  do dnia  31 stycznia -  w przypadku semestru letniego. 

5. Rozpatrzenie wniosku uwarunkowane jest zapłatą wszystkich należności wymagalnych do dnia 
złożenia wniosku. 

6. W indywidualnych, życiowo uzasadnionych przypadkach losowych decyzję w zakresie zwolnienia  

z opłaty lub rozłożenia jej na raty wydaje właściwy Prorektor. 
7. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach właściwy Prorektor, na wniosek 

studenta /uczestnika studiów podyplomowych pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana może 
umorzyć odsetki za opóźnienie. Wniosek składa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zapłaty 
należności głównej skutkującej naliczeniem odsetek. Decyzja w sprawie umorzenia odsetek może 
być podjęta po uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności.  

 
§ 16 

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

2. Studentami osiągającymi wybitne wyniki w nauce są studenci, których średnia ocen wynosi,  
co najmniej 4,7 za 2 poprzednie semestry.  

 
§ 17 

1. Zwolnienie studenta studiów niestacjonarnych z opłaty podstawowej, w przypadkach określonych  

w § 15 i § 16, nie może przekroczyć w toku studiów wysokości opłaty podstawowej za jeden 
semestr kształcenia na danym kierunku. 

2. Zwolnienie studenta z opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach z powodu 
niezadowalających wyników w nauce nie może przekroczyć w toku studiów wysokości połowy 
opłaty podstawowej za jeden semestr kształcenia na danym kierunku.  
 

§ 18 
1. W przypadku skreślenia z listy studentów studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej, 

studentowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty podstawowej na wskazany przez niego rachunek 
bankowy z zachowaniem zasad określonych w ust. 2-4.  

2. Opłata semestralna podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy student lub uczestnik złoży 
rezygnację lub zostanie skreślony z listy przed rozpoczęciem semestru. 

3. Opłata semestralna podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy student zostanie przeniesiony na 
studia stacjonarne. 

4. Opłata semestralna podlega zwrotowi w części, w przypadku, gdy student lub uczestnik złoży 

rezygnację lub zostanie skreślony z listy w trakcie semestru. Opłata podlega zwrotowi w wysokości 
1/15 opłaty podstawowej za każdy pełny tydzień niezrealizowanych zajęć dydaktycznych 
począwszy od: 

1) daty złożenia wniosku o rezygnację lub  
2) daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu. 

5. Opłata podlega zwrotowi na wniosek studenta. 
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§ 19 

Od decyzji Prorektora przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,  
za pośrednictwem właściwego Prorektora. 


