
Zarządzenie Nr 74/2022  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 26 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

usługi edukacyjne dla studentów polskojęzycznych rozpoczynających naukę 

w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 28 ust. 4 pkt 34 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku oraz § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr LVII/2021 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zasad pobierania opłat 

za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne zarządza się, 

co następuje: 
 

§ 1 

1. Z tytułu kształcenia studentów na niestacjonarnych studiach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych 

magisterskich pobiera się semestralną opłatę podstawową, wynikającą z pomnożenia 30 punktów 

ECTS przypadających do zrealizowania przez stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS określoną dla 

danego kierunku studiów. 

2. Podstawowa opłata semestralna może być wnoszona jednorazowo lub w systemie ratalnym – 

4 raty w semestrze. 

3. Wysokość podstawowej opłaty semestralnej wnoszonej jednorazowo oraz wysokość jednej raty 

w przypadku płatności ratalnej określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 2 

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

zwiększonych kosztów kształcenia, która wnoszona jest semestralnie. 

2. Wysokość opłaty semestralnej z tytułu zwiększonych kosztów kształcenia określa Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia. 

 

§ 3 

1 Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS na poszczególnych kierunkach studiów określa Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia. 

2 Opłatę, o której mowa w ust. 1 stosuje się w przypadku ustalenia: 

1) opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników 

w nauce; 

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

wynikający z programu studiów i planu studiów; 

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

efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


