ZARZĄDZENIE
Nr 36/2022
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2022/2023
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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) 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 ze zm.

zarządzam:
1.
2.
3.
4.

§1
Wysokość opłat związanych z kształceniem na studiach wyższych niestacjonarnych określa
załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych jest równa wysokości opłaty
za dany rok studiów.
Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach wyższych stacjonarnych określa załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów określa załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§2
1. Kwoty opłat rocznych, ustalone w niniejszym zarządzeniu i załącznikach nr 1-3, dzieli się na
opłaty semestralne.
2. W przypadku gdy:
1) student powtarza semestr;
2) ostatni rok studiów trwa semestr
- student wnosi opłatę w wysokości połowy opłaty rocznej.
3. Opłaty semestralne mogą być wnoszone jednorazowo lub w trzech ratach, w terminach
określonych w umowie zawartej ze studentem w sprawie warunków wnoszenia opłat za studia.

§3
1. Ustala się, o ile co innego nie wynika z umowy o warunkach wnoszenia opłat za studia zwartej
przez studenta pod warunkiem, że student odbywa kształcenie zgodnie z okresem na który
umowa została zawarta, następującą opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce:
1) za powtarzanie przedmiotu, o którym mowa w § 31 ust.1 regulaminu studiów
- 600 zł/semestr;
2) za powtarzanie zajęć seminaryjnych lub przedmiotu dyplomowego, o których mowa
§ 38 ust. 5 pkt. 2 regulaminu studiów), odbywanych w trybie indywidualnej organizacji
studiów, w przypadku gdy nie wiąże się to z koniecznością powtarzania roku – 1400 zł za
10 godzin lub 140 zł za godzinę (w przypadku mniejszej liczby godzin).
2. Ustala się opłatę za dodatkowe zajęcia związane ze wznowieniem studiów w celu ich
ukończenia, gdy wiąże się to z koniecznością powtarzania roku w przypadku studiów:
1) niestacjonarnych - w wysokości całorocznej opłaty z tytułu opłat za studia za ostatni rok
studiów;
2) stacjonarnych - w wysokości opłaty za powtarzanie roku.
3. Opłaty, o których mowa w ust.1, student wnosi w terminie wyznaczonym przez dziekana
wydziału.
§4
Wysokość opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim i obcym dla
cudzoziemców, odbywających studia na zasadach odpłatności, reguluje odrębne zarządzenie
Rektora UMCS w Lublinie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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