
Uchwała Nr LXXXVI/2017 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 28 czerwca 2017 roku 

 

zmieniająca Uchwałę Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

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 podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 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 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 1 w ust. 3 po literze d dodaje się literę e w brzmieniu: 

„e) podyplomowych niestacjonarnych – załącznik nr 5” 

 

2. w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  

„7. Z tytułu kształcenia uczestników studiów podyplomowych pobiera się opłatę 

podstawową stanowiącą pokrycie kosztów kształcenia.” 

 

3. § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4 1. Opłatę z tytułu powtarzania określonych zajęć na studiach, studiach 

doktoranckich oraz 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 lub studiów doktoranckich określoną w umowie zawartej ze studentem. 

2. Opłatę z tytułu powtarzania określonych zajęć na studiach podyplomowych 

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 obliczoną poprzez podzielenie opłaty 

za dane studia przez liczbę ECTS przypisana tym studiom.” 

 

4. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydaci zakwalifikowani na pierwszy rok studiów, studenci przeniesieni  

z innej uczelni, uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów 

podyplomowych wnoszą opłatę podstawową w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy o kształcenie.” 

 

 



5. § 10 otrzymuje brzmienie:  

„§ 10 Opłaty za powtarzanie określonych zajęć, prowadzenie zajęć w języku 

obcym, prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 

na określonym kierunku wnosi się przed ich rozpoczęciem, odpowiednio do dnia 

30 września lub 28 lutego, § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

6. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„§ 13 Niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów może skutkować 

skreśleniem z listy studentów/doktorantów/uczestników studiów podyplomowych.” 

 

7. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Prorektor d/s Kształcenia 

lub odpowiednio Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia 

Podyplomowego na wniosek studenta lub uczestnika studiów doktoranckich może: 

1)  przedłużyć termin wniesienia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-2 

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: 

a) do 31 stycznia za semestr zimowy, 

b) do 10  czerwca za semestr letni 

 

8. W § 17 dodaje się ust. 2a. w brzmieniu:  

„2a. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Dziekan odpowiedniego 

Wydziału na wniosek uczestnika studiów podyplomowych może: 

1) przedłużyć termin wniesienia opłaty podstawowej jednak nie dłużej niż: 

a) do 30 listopada za semestr zimowy, 

b) do 30  kwietnia  za semestr letni. 

2) rozłożyć płatność na 2 raty płatne w terminach: 

a) do 31 stycznia za semestr zimowy, 

b) do 10  czerwca za semestr letni. 

 

9. § 17 ust 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty lub rozłożenie jej na raty stanowi 

Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały”; 

 

10. § 17 ust 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Prorektor 

ds. Kształcenia lub odpowiednio Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia 

Podyplomowego na wniosek studenta/ uczestnika studiów doktoranckich/ 

uczestnika studiów podyplomowych pozytywnie zaopiniowany odpowiednio przez 

Dziekana lub Kierownika Studiów Doktoranckich może umorzyć odsetki 

za zwłokę. Wniosek składa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zapłaty 

należności głównej skutkującej naliczeniem odsetek”. 

 

 

 

 



§ 2 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr CDXXIII/2015 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia 

wzoru umowy o kształcenie na niestacjonarnych studiach podyplomowych. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          Przewodniczący Senatu 

                                                                          Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

                                        Prof. dr hab. Andrzej Drop 

 

 

 


