
 

 
 
 

ZARZĄDZENIE 
 

Nr 117/2013 
 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 
z dnia 18 grudnia 2013 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 73/2013 Rektora UMCS z dnia 4 lipca 2013 r.  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.               
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), § 17 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych    
i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), Uchwały nr XXIII-9.5/13 Senatu 
UMCS z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, pobierania oraz 
trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz 
kursach dokształcających oraz Uchwały Nr XXIII-9.6/13 w sprawie szczegółowych zasad 
pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach wyŜszych 
i doktoranckich, 

 
zarządzam: 

§ 1 
 W Zarządzeniu Nr 73/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej z dnia               
4 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 
wprowadza się następującą zmianę: 

 

 



 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7 

1. Kandydat na studia podyplomowe wnosi wpisowe w wysokości 150 zł, które zalicza 
się na poczet naleŜności za pierwszy semestr studiów. Opłata wpisowego podlega 
zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem roku 
akademickiego, jeŜeli rezygnacja ze studiów nastąpiła z przyczyn niezawinionych 
przez kandydata. 

2. Ustala się opłatę za dodatkowe zajęcia związane ze wznowieniem studiów 
podyplomowych w celu ich ukończenia: 
1) w związku z obroną pracy końcowej bez konieczności powtarzania roku                    

w wysokości 300 złotych; 
2) gdy wiąŜe się to z koniecznością powtarzania roku w kwocie 200 złotych za 

kaŜdy powtarzany przedmiot. 
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 słuchacz studiów podyplomowych wnosi                      

w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału lub kierownika ogólnouczelnianej 
jednostki organizacyjnej. 

4. Wysokość opłaty semestralnej za studia podyplomowe ustala się odrębnie na 
podstawie kalkulacji kosztów kaŜdej edycji kształcenia i podaje do wiadomości 
słuchaczy w terminach wynikających  z uchwały Senatu.” 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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