
 

 
 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 48/2014 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 15 lipca 2014 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach 

dokształcających w roku akademickim 2014/2015 

 

  

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz Uchwały                         

nr XXIII-9.5/13 Senatu UMCS z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 

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

podyplomowych oraz kursach dokształcających, zwanej dalej Uchwałą, 

 

zarządzam:  
 

§ 1  

1. Kandydat na studia podyplomowe wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na 

studia, zwaną dalej wpisowe, w wysokości 150 zł, które zalicza się na poczet należności za 

pierwszy semestr studiów.  

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów 

przed rozpoczęciem roku akademickiego, jeżeli rezygnacja ze studiów nastąpiła z przyczyn 

niezawinionych przez kandydata. 



 

§ 2 

Wysokość opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające ustala się odrębnie na 

podstawie kalkulacji kosztów każdej edycji kształcenia i podaje do wiadomości słuchaczy                     

i uczestników w terminach wynikających z uchwały Senatu w sposób zwyczajowo przyjęty                  

w Uczelni. 

 

§ 3 

1. Ustala się opłatę za dodatkowe zajęcia związane ze wznowieniem studiów podyplomowych  

w celu ich ukończenia:  

1) w związku z obroną pracy końcowej bez konieczności powtarzania roku  

– w wysokości  300 złotych;  

2) gdy wiąże się to z koniecznością powtarzania roku – w kwocie 200 złotych za każdy 

powtarzany przedmiot. 

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz studiów podyplomowych wnosi w terminie 

wyznaczonym przez dziekana wydziału lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki 

organizacyjnej.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                     R E K T O R 

                                                                                   

 

 

 

                                                                               dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 

 

 

 


