Zarządzenie Nr 60/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie stawek opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi
edukacyjne dla studentów 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. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) i Uchwały Nr CCCXCI/2015 z dnia
22 kwietnia 2015 roku Senatu UM w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez
UM w Lublinie usługi edukacyjne oraz określenia wzoru umowy o kształcenie,
zarządza się co następuje:
§1
1. Z tytułu kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych pobiera się za każdy
semestr opłatę podstawową, wynikającą z pomnożenia 30 punktów ECTS
przypadających do zrealizowania przez stawkę ustaloną dla 1 punktu ECTS dla
danego kierunku studiów w następującej wysokości:
1) Jednolite studia magisterskie:
a) kierunek lekarski – 16.500,- złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset
złotych);
b) kierunek lekarsko-dentystyczny – 18.000,- złotych (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych);
c) kierunek farmacja – 10.000,- złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćset
złotych).
2) Studia drugiego stopnia:
a) kierunek pielęgniarstwo – 3.750,- złotych (słownie: trzy tysiące siedemset
pięćdziesiąt złotych);
b) kierunek położnictwo – 4.500,- złotych (słownie: cztery tysiące pięćset
złotych);
c) kierunek fizjoterapia – 3.800,-złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim pobiera się za każdy semestr opłatę
pokrywającą zwyżkę kosztów kształcenia w wysokości:
a) kierunek lekarski – 5.450 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
złotych);
b) kierunek lekarsko-dentystyczny – 4.200 złotych (słownie: cztery tysiące dwieście
złotych).
§2
Z tytułu kształcenia uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich pobiera się opłatę
podstawową, stanowiącą pokrycie kosztów kształcenia w wysokości 3.000,- złotych (słownie:
trzy tysiące złotych) za semestr.

§3
1. Ustala się następujące wysokości opłat za 1 punkt ECTS na poszczególnych
kierunkach studiów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

analityka medyczna – jednolite studia magisterskie – 430, -złotych
biomedycyna – studia I stopnia 460, -złotych
dietetyka – studia I stopnia – 230 –, złotych
elektroradiologia – studia I stopnia – 700, -złotych
elektroradiologia – studia II stopnia – 620, -złotych
farmacja – jednolite studia magisterskie – 335, - złotych
fizjoterapia - studia I stopnia – 230,-złotych
fizjoterapia - studia II stopnia – 130, - złotych
higiena stomatologiczna – studia I stopnia – 360, - złotych
lekarski – jednolite studia magisterskie – 550, -złotych
lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie – 600, - złotych
kosmetologia – studia I stopnia – 310, -złotych
kosmetologia – studia II stopnia – 270, -złotych
pielęgniarstwo studia I stopnia – 280, - złotych
pielęgniarstwo studia II stopnia – 130, - złotych
położnictwo – studia I stopnia – 350, - złotych
położnictwo – studia II stopnia – 160, - złotych
ratownictwo medyczne – studia I stopnia – 470, - złotych
techniki dentystyczne – studia I stopnia – 450, - złotych
zdrowie publiczne – studia I stopnia – 190,- złotych
zdrowie publiczne – studia II stopnia – 110, - złotych
studia doktoranckie - studia III stopnia – 100, - złotych

2. Ustalone w ust. 1 wartości punktów ECTS stosuje się do ustalenia:
a) opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach oraz na studiach
doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce, mnożąc liczbę
punktów ECTS przypisanych odpowiednio do semestru, przedmiotu (modułu)
przez stawkę określoną dla danego kierunku,
b) opłaty podstawowej dla studentów realizujących tok studiów wg schematu innego
niż wynikający z programu kształcenia i planu studiów,
c) opłaty za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku.
§4
1. Opłatę za przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się, dokonywanego
wyłącznie na podstawie przedłożonych dokumentów ustala się w wysokości 750,złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowo egzaminu teoretycznego lub
praktycznego oprócz opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości
420,- złotych (słownie: czterysta dwadzieścia złotych).

§5
Do studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli naukę w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie przed rokiem akademickim 2015/2016 stosuje się przepisy dotychczasowego lub
przepisy niniejszego zarządzenia, o ile są dla nich korzystniejsze.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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