
 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

Nr 19/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 11 marca 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu 

Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych 

i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia 

się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet  

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 dla 

studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 i art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

 o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) i zgodnie z Uchwałą Nr XXIII - 9.6/13 Senatu UMCS 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 (tekst 

ujednolicony); 

zarządzam: 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej  

w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne  

na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem 

efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 dla studentów,  

którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej, wprowadza  

się następującą zmianę: 

 

 



 

 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Ustala się, o ile co innego nie wynika z umowy o warunkach wnoszenia opłat  

za studia zawartej przez studenta, następującą opłatę za powtarzanie zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce: 

1) za powtarzanie przedmiotu, o którym mowa w § 31 ust. 1 regulaminu studiów  

    – 500 zł/semestr; 

2) za powtarzanie zajęć seminaryjnych lub przedmiotu dyplomowego, o których 

mowa w § 38 ust. 5 pkt 2 regulaminu studiów, odbywanych w trybie 

indywidualnej organizacji studiów, w przypadku gdy nie wiąże 

się to z koniecznością powtarzania roku – 1100 zł za 10 godzin lub 110 zł  

za godzinę (w przypadku mniejszej liczby godzin)”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                       

                                          REKTOR  

 

 

 

                                                                                          prof. dr hab. Stanisław Michałowski 

 

 

 

 

 

 


