ZARZĄDZENIE
Nr 11/2011
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr
190, poz. 1406 z późn.zm) oraz Uchwały nr XXI-9.1/06 Senatu UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne,

zarządzam:
§1
1. Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych)
określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych jest równa wysokości
czesnego za dany rok studiów.
3. Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych określa załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie określa załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
§2
1. Kwoty opłat rocznych, ustalone w niniejszym zarządzeniu i załącznikach do niego, 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 w przypadku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych).
§3
1. Ustala się następujące opłaty za dodatkowe usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za dodatkowe zajęcia nieobjęte planem
studiów:
1) specjalności, specjalizacje wybrane dodatkowo poza obowiązkiem
programowym w kaŜdym roku ich studiowania - 400 zł/semestr;
2) kaŜdy przedmiot wybrany dodatkowo poza obowiązkiem programowym
(z wyłączeniem lektoratu języka obcego) - 60 zł/semestr;
3) za powtarzanie przedmiotu w wyniku warunkowego wpisu - 400 zł/semestr.
2. Ustala się opłatę za dodatkowe zajęcia związane ze wznowieniem studiów w celu ich
ukończenia:
1) gdy nie wiąŜe się z koniecznością powtarzania roku (za dodatkowe indywidualne zajęcia
seminaryjne nieobjęte planem studiów):
800 zł za 10 godzin lub 95 zł za godzinę (w przypadku mniejszej liczby godzin);
2) gdy wiąŜe się z koniecznością powtarzania roku:
a) w przypadku studiów niestacjonarnych:
w wysokości całorocznej opłaty z tytułu czesnego za ostatni rok studiów,
b) w przypadku studiów stacjonarnych:
w wysokości opłaty za powtarzanie roku.
3. Opłaty, o których mowa w ust.1 i 2, student wnosi w terminie wyznaczonym przez dziekana
wydziału.
§4
1. Ustala się opłaty za studia prowadzone w języku angielskim obowiązujące obywateli polskich
i cudzoziemców, na następujących kierunkach studiów:
1) chemia – studia drugiego stopnia – za kaŜdy rok studiów – 2000 euro;
2) grafika – studia drugiego stopnia – za kaŜdy rok studiów – 2000 euro;
3) zarządzanie – studia drugiego stopnia – za kaŜdy rok studiów – 3000 euro;
4) matematyka – studia pierwszego stopnia – za kaŜdy rok studiów – 3000 euro;
5) informatyka – studia pierwszego stopnia – za kaŜdy rok studiów – 5000 euro.
2. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.
3. Opłaty za powyŜsze studia mogą być wnoszone w złotych polskich w przeliczeniu według
kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
§5
1. Ustala się opłatę za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim dla
cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności na studiach pierwszego lub

drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w wysokości 2000 euro za kaŜdy
rok studiów.
2. Opłaty za powyŜsze studia mogą być wnoszone w złotych polskich w przeliczeniu według
kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
§6
1. Kandydat na studia podyplomowe wnosi wpisowe w wysokości 150 zł, które zalicza się na
poczet naleŜności za pierwszy semestr studiów. Nie podlega ono zwrotowi
w przypadku rezygnacji ze studiów.
2. Wysokość opłaty semestralnej za studia podyplomowe ustala się odrębnie na podstawie
kalkulacji kosztów kaŜdej edycji kształcenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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