
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 26/2016 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców 

studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

w roku akademickim 2016/2017 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, 

jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 43 i 44 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 17-20 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w 

sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406,                

z późn. zm.) 

 

zarządzam: 
 

§ 1 

1. Zarządzenie określa wysokość opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne, 

zwane dalej „opłatami”, wnoszone przez cudzoziemców studiujących na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich 

(zwanych dalej „studiami wyższymi”) oraz studiach trzeciego stopnia, zwanych dalej 

studiami doktoranckimi. 

2. Zarządzenie określa zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, od 

cudzoziemców studiujących w języku polskim oraz w językach obcych, a także zasady 

ich obniżania i rozkładania na raty. 

3. Ilekroć w zarządzeniu mowa o: 

1) dziekanie – rozumie się przez to odpowiednio także kierowników jednostek 

ogólnouczelnianych; 

2) Uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 



 

§ 2 

1. Cudzoziemcy uprawnieni do studiowania według zasad obowiązujących obywateli 

polskich wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych                     

i stadiach doktoranckich na zasadach i w wysokości obowiązujących obywateli 

polskich. 

2. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności na studiach wyższych                   

i studiach doktoranckich wnoszą opłaty stanowiące rocznie równowartość : 

1) na studiach wyższych – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego 

zarządzenia; 

2) na studiach doktoranckich – 3 000 euro; 

3. Rektor, na pisemny, udokumentowany wniosek cudzoziemca, zaopiniowany przez 

dziekana wydziału może obniżyć opłatę, o której mowa w ust. 2, w zależności od 

kierunku i poziomu studiów, rocznie w przypadku: 

1) trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca; 

2) podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej 

formie na warunkach odpłatności. 

4. Warunki wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne studiach wyższych oraz 

studiach doktoranckich określa umowa zawarta ze studentem/doktorantem w formie 

pisemnej. 

5. Cudzoziemcy, uczestnicy studiów doktoranckich, wnoszą dodatkowo opłatę za 

przeprowadzenie przewodu doktorskiego w wysokości stanowiącej równowartość nie 

mniej niż 2000 euro. Wysokość opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 

ustala zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia               

14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia 

promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu 

habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora dziekan wydziału                    

w aneksie do umowy, o której mowa w ust. 4. 

 

§ 3 

1. Poza opłatami, o których mowa w § 2 ust. 2, od cudzoziemców podejmujących                    

w Uczelni studia na zasadach odpłatności pobierane są opłaty za świadczone usługi 

edukacyjne związane z: 

1) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów w wysokości obowiązującej 

obywateli polskich; 

2) powtarzaniem zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników                 

w nauce wysokości obowiązującej obywateli polskich; 

3) powtarzaniem semestru nauki w wysokości połowy kwoty rocznej, o której mowa 

w § 2 ust. 2; 

4) powtarzaniem roku nauki w wysokości kwoty rocznej, o której mowa w § 2 ust. 2. 

2. Nie pobiera się opłat za powtarzanie przedmiotu lub powtarzanie roku (semestru) od 

cudzoziemców, odbywających w Uczelni studia na zasadach stypendysty strony 

polskiej albo bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. 

 



§ 4 

Niezależnie od opłat, o których mowa w § 2 i 3, cudzoziemiec - w zależności od 

poziomu studiów, wnosi jednorazowe opłaty określone rozporządzeniem ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

 

§ 5 

1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 2 ust. 2, wnoszą opłaty semestralnie na konto 

podane przez Uniwersytet w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu euro 

Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty lub w euro z zastrzeżeniem ust. 5., nie 

później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. 

2. Od opłat wniesionych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1-3, pobiera się 

ustawowe odsetki. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie dziekan wydziału albo inna upoważniona 

przez niego osoba wzywa studenta lub doktoranta do jej uiszczenia w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania do zapłaty pod rygorem skreślenia z listy studentów lub 

doktorantów. W przypadku zalegania z opłatą przez okres dłuższy niż 3 miesiące 

cudzoziemiec zostaje skreślony z listy uczestników kształcenia na podstawie art. 190 

ust. 2 pkt 3 Ustawy i obowiązujących w Uczelni regulaminów. 

4. Na uzasadniony wniosek cudzoziemca dziekan wydziału może przedłużyć termin 

wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach. 

5. Opłaty za studia podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 

otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych, potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn 

losowych z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Kwotę opłaty za studia podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do liczby 

dni/miesięcy pozostałych do końca okresu, za który wniesiono opłatę.  

7. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca 

lub  w formie zlecenia wypłaty gotówkowej w kasie Uczelni. 

 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        R E K T O R  

 

 

       prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


