OBWIESZCZENIE NR 3/2009
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr LXXXIII/2006 Senatu Akademii
Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez AM w Lublinie usługi edukacyjne

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca
2008 roku ogłaszam w Załączniku do niniejszego Obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr
LXXXIII/2006 Senatu AM z dnia 28 czerwca 2006 roku uwzględniający zmianę wprowadzoną
Uchwałą LXXXVI/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 maja 2009
roku.

Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej KsiąŜek

Załącznik
do Obwieszczenia Nr 3/2009
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwała Nr LXXXIII/2006
Senatu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez AM w Lublinie
usługi edukacyjne

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), Senat ustala co następuje:

§ 1.
Uchwała niniejsza określa zasady pobierania opłat za:
1. Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych
studiach doktoranckich.
2. Powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce.

§ 2.
1. Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników
niestacjonarnych studiów doktoranckich pobiera się opłatę podstawową stanowiącą
pokrycie kosztów kształcenia. Opłata podstawowa nie uwzględnia kosztów powtarzania
zajęć, o których mowa w ust.2
2. Z tytułu powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych
studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce pobiera się
następujące opłaty :
a) za przystąpienie do egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego w trybie wpisu
warunkowego,
b) za przystąpienie do drugiego egzaminu poprawkowego.
c) za przystąpienie do egzaminu komisyjnego, przeprowadzanego z inicjatywy studenta
d) za przystąpienie do egzaminu lub zaliczenia sprawdzającego bądź wynikającego
z róŜnic programowych poprzedzających wznowienie studiów
e) za powtarzanie semestru po raz pierwszy
f) za powtarzanie semestru po raz drugi
g) za powtarzanie semestru po raz trzeci
h) za powtarzanie semestru po raz czwarty
i) za powtarzanie roku przez studenta przeniesionego z innej uczelni
j) za przystąpienie do egzaminu dyplomowego po przekroczeniu wyznaczonego
regulaminem studiów terminu.
3. Wysokość opłat oraz tryb ustalenia ich wysokości określa Rektor zarządzeniem.

§ 3.
Zasady określone niniejszą uchwałą nie dotyczą cudzoziemców którzy podejmują i odbywają
studia na podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem cudzoziemców uprawnionych
do podjęcia i odbywania studiów i studiów doktoranckich na zasadach obowiązujących
obywateli polskich.

§ 4.
1. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za kształcenie studentów studiów
niestacjonarnych :
a) za semestr zimowy do 15 września danego roku akademickiego, z zastrzeŜeniem,
Ŝe kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów wnoszą opłatę przed dniem wydania
decyzji o przyjęciu,
b) za semestr letni do dnia 1 lutego danego roku akademickiego.”
2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za kształcenie uczestników
niestacjonarnych studiów doktoranckich :
- za semestr zimowy do 30 września poprzedzającego dany rok akademicki
- za semestr letni do 28 lutego danego roku akademickiego

§ 5.
Termin wnoszenia opłat z powodu niezadowalających wyników w nauce, o których mowa
w § 2 lit. a – c wynosi 7 dni, a w pozostałych przypadkach 14 dni od doręczenia decyzji.

§ 6.
1. Nieuiszczenie opłat z tytułu niezadowalających wyników w nauce uprawnia uczelnię
do powstrzymania się od wnioskowanych przez studenta czynności.
2. Nieuiszczenie opłat za kształcenie uprawnia uczelnię do odmowy wpisu studenta
lub uczestnika studiów doktoranckich na kolejny semestr lub rok.
3. Nieuiszczenie opłat związanych z odbywaniem studiów stanowi podstawę do skreślenia
z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.
4. Za opóźnienie w zapłacie naleŜnych opłat Akademia pobiera odsetki ustawowe.

§ 7.
W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych zaistniałych
po rozpoczęciu studiów Prorektor d/s Kształcenia na wniosek studenta studiów
niestacjonarnych lub uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich, pozytywnie
zaopiniowany odpowiednio przez Dziekana lub Kierownika Studiów Doktoranckich moŜe:
1. przedłuŜyć termin wniesienia opłaty za kształcenie, jednak nie dłuŜej niŜ:
- do 30 listopada za semestr zimowy,
- do 30 kwietnia za semestr letni.
2. rozłoŜyć płatność na 2 raty, z zastrzeŜeniem iŜ płatność drugiej raty nie moŜe nastąpić
później niŜ:
- do 15 grudnia za semestr zimowy,
- do 15 maja za semestr letni.

§ 8.
1. W przypadku rezygnacji ze studiów studentowi oraz uczestnikowi niestacjonarnych studiów
doktoranckich przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kształcenie z zachowaniem
poniŜszych zasad.
2. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy student lub uczestnik studiów
doktoranckich powiadomi o rezygnacji ze studiów nie później niŜ:
a) do dnia 1 października danego roku akademickiego - za semestr zimowy,
b) do dnia 1marca danego roku akademickiego - za semestr letni.
3. Opłata podlega zwrotowi w części w przypadku, gdy student lub uczestnik studiów
doktoranckich powiadomi o rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu semestru .
Opłata podlega wówczas zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do pełnych miesięcy
pozostałych do końca semestru , po pomniejszeniu kwoty przypadającej do zwrotu o 50%
dla realizacji zawartych przez Akademię zobowiązań.

§ 9.
Opłaty za studia dokonywane są do Kasy Akademii lub na jej rachunek bankowy.

§ 10.
W terminach do dnia 31 października i do dnia 31 marca kaŜdego roku akademickiego
opłat
i przedkładają
Dziekanaty sporządzają zestawienia naleŜnych i wniesionych
je Prorektorowi d/s Kształcenia i Kwestorowi.

§ 11.
1. Studenci studiów niestacjonarnych i uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich
mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat lub umorzenie odsetek za zwłokę.
2. Wniosek składa się do Prorektora d/s Kształcenia za pośrednictwem odpowiednio Dziekana
lub Kierownika Studiów Doktoranckich, który opiniuje wniosek przed skierowaniem
go do Prorektora.

§ 12.
1. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Prorektor moŜe zwolnić studenta
lub uczestnika studiów doktoranckich z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości,
a takŜe umorzyć odsetki za zwłokę w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń
losowych w trakcie studiów, które doprowadziły do szczególnie trudnej sytuacji materialnej
studenta lub uczestnika studiów doktoranckich.
Okoliczności te muszą być naleŜycie udokumentowane.
2. Prorektor moŜe uwzględnić podanie studenta o zwolnienie z całości opłat tylko jeden raz
w czasie trwania procesu kształcenia.
3. Prorektor moŜe uwzględnić podania studenta o zwolnienie z części opłat tylko do łącznej
wysokości opłaty podstawowej za semestr.

§ 13.
1. Studentom osiągającym wybitne wyniki w nauce przysługuje zwolnienie w wysokości 50%
opłaty podstawowej.

2. Studentami osiągającymi wybitne wyniki w nauce są studenci, których
wynosi co najmniej 4,9 za 2 poprzednie semestry .

średnia ocen

§ 14.
Decyzja Prorektora d/s Kształcenia w zakresie zwolnienia z opłat jest ostateczna.

§ 15.
Studenci studiów niestacjonarnych i uczestnicy studiów doktoranckich przyjęci najpóźniej
w roku akademickim 2005/2006 ponoszą odpłatność na dotychczasowych zasadach o ile
są dla nich korzystniejsze.
§ 16.
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/2005 Senatu Akademii
Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 26 października 2005 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez AM w Lublinie usługi edukacyjne.

§ 17.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Akademii Medycznej w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej KsiąŜek

