
       

 

 

       

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 1.9/16 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII - 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat      

za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich 

 

 
      Na podstawie art. 99 ust. 1-3 i 5-6, art. 160a oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Senat 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił w Uchwale Nr XXIII – 9.6/13 

Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat            

za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich, wprowadzić następujące zmiany: 

 

 

§ 1 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczelnia może pobierać opłaty za następujące usługi edukacyjne: 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, 

2) kształcenie  uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, 

3) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych 

studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

4) powtarzanie semestru lub roku studiów, 

5) prowadzenie studiów w języku obcym, 

6) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających 

efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku, 

7) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Student w ramach całego cyklu kształcenia ma możliwość nieodpłatnego 

zrealizowania zajęć dydaktycznych, za które może uzyskać nie więcej niż 5% 

punktów ECTS ponad limit wymagany do ukończenia poziomu kształcenia                   

w ramach oferty dydaktycznej Uczelni (z wyłączeniem zajęć z wychowania 

fizycznego i języków obcych), w ramach istniejących już studenckich grup 



zajęciowych. W przypadku korzystania z dodatkowych zajęć w ramach bezpłatnych 

pkt ECTS, o których mowa w zdaniu 1, student jest zobowiązany do uzyskania 

zaliczenia z tych przedmiotów w terminach wynikających z organizacji studiów.”. 

2. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Opłaty  mogą być wnoszone jednorazowo, semestralnie lub w ratach. 

2. W przypadku dokonania jednorazowo opłaty rocznej za studia, Studentowi 

przysługuje bonifikata w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.  

3. W przypadku dokonywania opłat za studia w ratach, opłata ta podlega 

zwiększeniu w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.”. 

 

3. w § 15:  

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3) i pkt 4) w brzmieniu: 

„3) uczestniczą w międzynarodowym programie stypendialnym, 

 4) podejmują ważne dla Uczelni działania wymagające poświęcenia znaczącej 

ilości czasu.”, 

 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dziekan może zamieścić na stronie internetowej wydziału informacje jakie 

wyniki w nauce są w szczególności uznawane za wybitne.". 

 

4. w § 23 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) po rozpoczęciu zajęć opłata podlega proporcjonalnemu potrąceniu za każdy 

rozpoczęty tydzień nauki.”. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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