
       

 

 

       

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 8.6/17 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII - 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 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 

 

 
      Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 37 ust. 2 pkt 21 Statutu UMCS, Senat 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił: 

 

 

§ 1 

W Uchwale Nr XXIII – 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Słuchacz studiów podyplomowych uiszcza opłatę za naukę (czesne) w terminach 

wskazanych w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych na studiach 

podyplomowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.                           

W przypadku opłaty wynoszonej w ratach - zgodnie z terminami wskazanymi                  

w piśmie od dziekana właściwego wydziału lub kierownika jednostki 

organizacyjnej.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Uczestnik kursu dokształcającego, trwającego co najmniej dwa semestry, uiszcza 

opłatę za naukę: 

1) w terminie 7 dni przed pierwszym zjazdem – w przypadku wpłaty jednorazowej, 

2) w terminie 7 dni przed pierwszym zjazdem w semestrze – w przypadku wpłaty 

w systemie semestralnym.”; 



2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Słuchacz studiów podyplomowych lub uczestnik kursu dokształcającego, który 

złoży pisemną rezygnację przed planowanym terminem rozpoczęcia pierwszego 

zjazdu, otrzymuje zwrot wniesionej opłaty za studia podyplomowe lub kurs 

dokształcający w pełnej wysokości, z wyłączeniem opłaty, o której mowa w § 3              

ust. 1.”;  

3) w § 9: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zniżki, o których mowa w ust. 1-2, nie dotyczą: 

1) studiów podyplomowych lub kursów dokształcających finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej 

2) studiów podyplomowych lub kursów dokształcających realizowanych na 

podstawie porozumień z podmiotami zewnętrznymi.”; 

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

„4. Zniżki, o których mowa w ust. 1-2, nie łączą się. 

  5. Zniżki, o których mowa w ust. 1-2, obowiązują od dnia utworzenia Karty 

Absolwenta UMCS W Systemie Karty Absolwenta UMCS i podania jej numeru. 

Szczegółowe warunki otrzymania Karty Absolwenta UMCS określa Regulamin 

Programu Absolwent UMCS. 

6. W przypadku utworzenia Karty Absolwenta UMCS po terminie płatności za naukę 

(czesne) za dany semestr, zniżka wynikająca z posiadania Karty Absolwenta 

UMCS przysługuje za kolejny/kolejne semestr/semestry.”. 

4) załącznik do uchwały – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych na studiach 

podyplomowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opłat za studia 

podyplomowe, kursy dokształcające rozpoczynające się od roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Senatu UMCS 

                                                                                        REKTOR 

  

  

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


