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ZARZĄDZENIE NR 17 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 5 maja 2016  r.  

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 
 

Na podstawie art. 99 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                

(Dz. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały nr 38/2015-2016 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia 

dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 oraz § 17 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.                      

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406                   

z późn. zm.) zarządza się co następuje: 
 

 

§1 

Niniejszym zarządzeniem ustala się opłaty za zajęcia dydaktyczne w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanym dalej Uczelnią w roku 

akademickim 2016/2017 dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich oraz studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach 

odpłatności. 

 

§2 

Opłaty na studiach niestacjonarnych 

 

Wysokość opłaty semestralnej wnoszonej przez studentów, za zajęcia realizowane w roku 

akademickim 2016/2017 na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych magisterskich, określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Dla studentów, którzy zawarli z Uczelnią pisemną umowę w sprawie opłat za studia i usługi 

edukacyjne wysokość opłat określona jest w tej umowie.  

 

§3 

Opłaty za powtarzanie semestru 

 

Opłata za powtarzanie semestru: 

1)  na studiach stacjonarnych: 

a) dla studentów, którzy zawarli z Uczelnią pisemną umowę w sprawie opłat za studia                  

i usługi edukacyjne, określona jest w tej umowie 

b) dla pozostałych studentów określona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2                     

do niniejszego zarządzenia 

2) na studiach niestacjonarnych: 

a) dla studentów, którzy zawarli z Uczelnią pisemną umowę w sprawie opłat za studia               

i usługi edukacyjne, określona jest w tej umowie, 

b) dla pozostałych studentów określona jest w tabeli stanowiącej  załącznik nr 1                     

do niniejszego zarządzenia 
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3)  na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia realizowanych w języku polskim wnoszona 

jest w dwóch ratach: (1000,-zł; 1000,- zł,) 

 

§4 

 

Opłaty za powtarzanie modułu, zajęcia dodatkowe, przeprowadzenie potwierdzania efektów 

uczenia się 

 

1. Za powtarzanie modułu, (za wyjątkiem modułu praktyka) z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, realizowanego na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia oraz na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich 

doktorant/student wnosi opłatę za wszystkie formy zajęć (za wykłady i ćwiczenia) przypisane 

modułowi w planach studiów w wysokości :  

1)  5 zł za godzinę wykładu 

2) 7 zł za godzinę ćwiczeń audytoryjnych 

3) 10 zł za godzinę ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

2. Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe nieobjęte planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 5,50 zł za każdą godzinę zajęć 

dydaktycznych (za wszystkie formy zajęć). 

 

3. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się jest proporcjonalna 

do sumy punktów ECTS przyporządkowanych modułom wskazanym przez kandydata we 

wniosku. Opłatę oblicza się mnożąc liczbę punktów ECTS i kwotę 60 zł. 

 

4. Studenci, którzy zawarli z Uczelnią pisemną  umowę w sprawie opłat za studia i usługi 

edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2 wnoszą opłatę w wysokości określonej w tej umowie. 

 

§5 

Opłaty za legitymację 

 

1. Wysokość opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta wynosi 17 zł.  

 

2. Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta wynosi 25,50 zł.  

 

          §6 

Opłaty za studia dla cudzoziemców 

 

1. Cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku polskim na 

zasadach odpłatności wnoszą opłatę stanowiącą semestralnie równowartość nie mniejszą niż: 

1)  na studiach pierwszego lub drugiego stopnia – 1000 euro za semestr 

2)  na studiach jednolitych magisterskich (kierunek weterynaria) – 2300 euro za semestr 

 

2. Opłaty wnoszone są w przeliczeniu na  złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu 

wpłaty. 

 

3. Cudzoziemcy, którzy zawarli z Uczelnią pisemną umowę w sprawie opłat za studia i usługi 

edukacyjne wnoszą opłatę w wysokości określonej w tej umowie. 
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       §7 

1. Cudzoziemcy posiadający uprawnienia do studiowania na warunkach obowiązujących 

obywateli polskich nie ponoszą opłat za naukę na studiach stacjonarnych.  

 

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, na studiach prowadzonych w formie niestacjonarnej 

ponoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich określonej załącznikiem nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

 

          §8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od                                  

1 października 2016 r.  

 

 

 

REKTOR 

       (-)Prof. dr hab. Marian Wesołowski 

 

 

 


