
 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 41/2021 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i  za postępowanie 

związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, 

przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku 

akademickiego 2021/2022 oraz zasad wnoszenia i zwalania opłat przez studentów 

cudzoziemców 

 

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) i zgodnie z Uchwałą  

Nr XXIV-25.8/19 Senatu UMCS z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach 

wyższych, zarządza się: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 32/2021 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 29 marca 2021 roku  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i  za postępowanie 

związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, 

przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów 

rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2021/2022 

oraz zasad wnoszenia i zwalania opłat przez studentów cudzoziemców, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w tabeli dotyczącej wysokości opłat na  studiach stacjonarnych 

prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich w języku polskim  dodaje się wiersz: 

 

107a. 
Politologii i 

Dziennikarstwa 
Administracja pierwszy stacjonarne 500,00 zł 3 600,00 zł 1 800,00 zł 70,00 zł 

 



 

2) w załączniku nr 3 w tabeli dotyczącej wysokości opłat na studiach stacjonarnych 

prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji 

Rektora dodaje się wiersz: 

 

 

108a. 
Politologii i 

Dziennikarstwa 
Administracja pierwszy stacjonarne € 1 450,00 € 1 250,00 € 1 250,00 - - 500,00 zł € 1 250,00 € 625,00 70,00 zł 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  REKTOR  

 

 

 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


