
Zarządzenie Nr 80/2015 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 8 lipca 2015 roku 

 

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

edukacyjne dla uczestników niestacjonarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich 

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 

 

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

2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz § 51 ust. 27 Statutu UM z dnia 24 czerwca 2015 roku stanowiącego załącznik 

do Uchwały Senatu Nr CDXIV/2015 i Uchwały Senatu UM Nr CCCXCIX/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku  

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne 

oraz określenia wzoru umowy o kształcenie na niestacjonarnych anglojęzycznych studiach doktoranckich, 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Z tytułu kształcenia uczestników niestacjonarnych anglojęzycznych studiów 

doktoranckich pobiera się opłatę podstawową, stanowiącą pokrycie kosztów 

kształcenia w następującej wysokości: 

a) czesne 11.000 EURO za rok w przypadku organizacji studiów dla jednego 

uczestnika; 

b) czesne 5.500 EURO za rok w przypadku organizacji studiów dla dwóch 

uczestników; 

c) czesne 3.700 EURO za rok w przypadku organizacji studiów dla trzech i więcej 

uczestników. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się na niestacjonarnych anglojęzycznych studiach doktoranckich opłatę  

za 1 punkt ECTS w wysokości 150 EURO. 

2. Określoną w ust. 1 wartość punktów ECTS stosuje się do ustalenia: 

a)  opłaty z tytułu powtarzania przedmiotu/ów na niestacjonarnych anglojęzycznych 

studiach doktoranckich mnożąc liczbę punktów ECTS przypisanych odpowiednio 

do przedmiotu (modułu) przez stawkę określoną dla 1 punktu ECTS dla 

niestacjonarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich,  

b) opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych planem niestacjonarnych 

anglojęzycznych studiów doktoranckich mnożąc liczbę punktów ECTS 

przypisanych odpowiednio do przedmiotu (modułu) przez stawkę określoną dla  

1 punktu ECTS dla niestacjonarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich. 

 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        W zastępstwie Rektora  

            Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

                           Prorektor ds. Nauki 

 

 

                                                                                          Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk 


