
1/3 

 

 

 
ZARZĄDZENIE NR 48 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 8 maja 2020 r.  

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku 

akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 w związku z art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) i Uchwały nr 69/2019-

2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad 

odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 oraz § 36, § 38 Rozporządzenia MNiSW 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, zarządza się co następuje: 
 

§1 

 

1. Niniejszym zarządzeniem ustala się opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 

2020/2021, które obowiązują studentów do czasu ukończenia kształcenia na tych studiach.  

 

2. Studenci przyjęci w wyniku przeniesienia z innej uczelni albo w wyniku wznowienia studiów 

w cyklu kształcenia na studia rozpoczęte w UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, 

ponoszą opłaty określone w niniejszym zarządzeniu od dnia przyjęcia na studia w UP w 

Lublinie.  

§2 

Opłata na studiach niestacjonarnych 

 

Wysokość opłaty semestralnej za kształcenie dla cykli studiów  niestacjonarnych pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, określa tabela stanowiąca 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§3 

Opłata za powtarzanie semestru 

 

1. Wysokość opłaty za powtarzanie semestru dla cykli studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, określa tabela 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2. Wysokość opłaty za powtarzanie semestru dla cykli studiów niestacjonarnych pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, określa tabela 

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§4 

Opłata za powtarzanie określonych zajęć, prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, 

przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się 
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1. Za powtarzanie określonych zajęć na kierunkach  realizowanych w języku polskim z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, (za wyjątkiem zajęć praktyka zawodowa) student 

wnosi opłatę za wszystkie formy zajęć (za wykłady i ćwiczenia) przypisane do zajęć 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. Za powtarzanie określonych zajęć na kierunkach realizowanych w języku angielskim z 

powodu niezadowalających wyników w nauce student wnosi opłatę za wszystkie formy zajęć 

(za wykłady i ćwiczenia) przypisane do zajęć w planach studiów w wysokości: 

1) 15 zł za godzinę wykładu; 

2) 21 zł za godzinę ćwiczeń audytoryjnych; 

3) 30 zł za godzinę ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

3. Wysokość opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów realizowane w języku polskim 

wynosi 5,50 zł za każdą godzinę zajęć dydaktycznych (student płaci za wszystkie formy 

zajęć).  

4. Wysokość opłaty za zajęcia, o których mowa w ust. 3 realizowane w języku angielskim 

wynosi 16,50 zł za każdą godzinę zajęć dydaktycznych (student płaci za wszystkie formy 

zajęć). 

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

do sumy punktów ECTS przyporządkowanych zajęciom wskazanym przez kandydata we 

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

 

§ 5 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia 

 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł, za 

studia w języku angielskim 150 euro.  

 

                                                              § 6 

Opłata za wydawane dokumenty 

 

1. Wysokość opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł, za wydanie 

duplikatu legitymacji wynosi 33 zł. 

2. Wysokość opłaty za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i 

suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz za wydanie duplikatu dyplomu 

ukończenia studiów i suplementu do dyplomu określa rozporządzenie ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki.  

 

§7 

Opłata za kształcenie cudzoziemców 

 

1. Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na zasadach odpłatności wnoszą opłatę za 

studia lub za powtarzanie semestru stanowiącą semestralnie równowartość: 

1)  na studiach pierwszego lub drugiego stopnia – 600 euro  

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

 

2. Cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku angielskim wnoszą opłatę za studia 
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lub za powtarzanie semestru na następujących kierunkach stanowiącą semestralnie 

równowartość: 

1) Kierunek Equine Management and Care – 2950 euro (semestr 1, 2); 3350 euro (semestr 

3,4,5,6) 

2) Kierunek Animal Science and Dairy Production – 2000 euro (semestr 1, 2); 2100 euro 

semestr (3,4,5,6,7). 

3) Kierunki: Agriculture,  Food Technology and Human Nutrition, Management and 

Production Engineering – 1100 euro. 

4) Kierunek Green Urban Planning – 2000 euro. 

5) Kierunek Horticulture, Plant Protection and Phytosanitary Control – 1500 euro. 

6) Kierunek Veterinary Medicine  - 3400 euro semester (1, 2, 3, 4); 3750 euro semester (5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11). 

7) Kierunek Hipologia i jeździectwo, specjalność Horse Usage – 1100 euro. 

 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są w przeliczeniu na złote polskie według kursu 

średniego euro NBP w dniu wpłaty. 

 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnoszone są w euro. 

 

          § 8 

1. Cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie decyzji rektora, o których mowa w art. 324 

ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie ponoszą opłat za naukę na studiach 

stacjonarnych realizowanych w języku polskim. 

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. 

          § 9 

 

1. Polscy studenci podejmujący studia stacjonarne w języku angielskim wnoszą opłatę za studia 

lub za powtarzanie semestru określoną w § 7 ust. 2. 

 

     §10 

Przepisy końcowe 

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w UP w Lublinie przed rokiem akademickim 

2020/2021 i zawarli z Uczelnią pisemną umowę w sprawie opłat za studia i usługi edukacyjne 

wysokość opłat określona jest w tej umowie i ma zastosowanie do czasu ukończenia przez 

studenta kształcenia na tych studiach albo do czasu wypowiedzenia umowy.  

 

    §11 

           

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

1 października 2020 r.  

 

REKTOR 

 

     /-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


