
ZARZĄDZENIE NR 2 j  /2019 
REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia IS-02  2019 r.

w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 
2019/2020, opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, 
opłat za niektóre usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających 
studia w roku 2019/2020 oraz za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), § 36, § 37, § 38 Rozporządzenia MNiSW z 
dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) oraz § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

§ 1.
Ustala się opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim 
i angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020 
w wysokości:

1) 100 złotych od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, 
na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej oraz 
od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski w języku angielskim, na który 
postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin wstępny;

2) 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki studiów 
niewymienione w pkt 1.

Opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się

§ 2 .

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, określana jest 
w trybie indywidualnym dla każdego wnioskodawcy na podstawie kosztów jego 
przeprowadzenia.

2. Wysokość opłaty zostaje ustalona po złożeniu kompletnego wniosku.

Opłaty za wydawane i uwierzytelniane dokumenty

§ 3 .

Wysokość opłat za wydawanie i uwierzytelnianie dokumentów: indeksu i legitymacji 
studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów, 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, wydanie duplikatu 
dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, uwierzytelnianie dokumentów



wydawanych przez uczelnie przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, określa 
rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Opłaty za studia w języku polskim

§ 4 .

1. Dla studentów rozpoczynających w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studia 
w języku polskim {jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia) w roku akademickim 2019/2020 ustala się opłatę za:

1) kształcenie:

a) na studiach niestacjonarnych (dawniej: wieczorowych) określoną 
w załączniku nr 1 do zarządzenia,

b) na studiach niestacjonarnych (dawniej: zaocznych) określoną w załączniku nr 
2 do zarządzenia,

c) cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim określoną 
w załączniku nr 3 do zarządzenia,

2) powtarzanie zajęć:

a) na studiach niestacjonarnych oraz przez cudzoziemców na studiach 
stacjonarnych w języku polskim. Opłata jest proporcjonalna do liczby godzin 
objętych programem kształcenia w przedmiocie wymagającym powtórzenia, 
w stosunku do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu 
kształcenia dla jednego studenta i rocznej opłaty za studia za rok, w którym 
zgodnie z programem kształcenia przedmiot jest nauczany. Wysokość opłaty 
ustala każdorazowo Dziekan,

b) na innych niż wymienione w lit. a) studiach stacjonarnych z powodu 
niezadawalających wyników w nauce. Opłata jest proporcjonalna do liczby 
godzin objętych programem kształcenia w przedmiocie wymagającym 
powtórzenia, w stosunku do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających 
z programu kształcenia dla jednego studenta i rocznej opłaty za studia 
określonej w załączniku nr 4 do zarządzenia. Wysokość opłaty ustala 
każdorazowo Dziekan,

3) wyrównanie różnic programowych na studiach niestacjonarnych oraz przez 
cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. Opłatę ustala 
Dziekan. Opłata jest proporcjonalna do liczby godzin objętych programem 
kształcenia w przedmiocie wymagającym uzupełnienia, w stosunku do ogólnej 
liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu kształcenia dla jednego 
studenta i rocznej opłaty za studia za rok, w którym zgodnie z programem 
kształcenia przedmiot jest nauczany.

2. Studenci, którzy zostali przyjęci w wyniku przeniesienia z innej uczelni w toku kształcenia 
na studia rozpoczęte w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 
2019/2020, ponoszą opłaty określone w ust. 1, od dnia przyjęcia na studia w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym.



3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują studentów do czasu ukończenia 
kształcenia na studiach rozpoczętych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku 
akademickim 2019/2020.

Opłaty za studia w języku angielskim

§ 5 .

1. Dla studentów rozpoczynających w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studia 
w języku angielskim (jednolite magisterskie) w roku akademickim 2019/2020 ustala się 
opłaty za usługi określone w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz w ust. 2.

2. Opłata za powtarzanie zajęć na studiach, o których mowa w ust. 1 jest proporcjonalna 
do liczby godzin objętych programem kształcenia w przedmiocie wymagającym 
powtórzenia, w stosunku do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z 
programu kształcenia dla jednego studenta i rocznej opłaty za studia za rok, w którym 
zgodnie z programem kształcenia przedmiot jest nauczany. Wysokość opłaty ustala 
każdorazowo Dziekan.

3. Studenci, którzy zostali przyjęci w wyniku przeniesienia z innej uczelni w toku kształcenia 
na studia rozpoczęte w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 
2019/2020, ponoszą opłaty określone w ust. 1 i 2, od dnia przyjęcia na studia w 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

4. Studenci, o których mowa w ust. 3, ponoszą także opłatę za wyrównanie różnic 
programowych. Opłatę ustala Dziekan. Opłata jest proporcjonalna do liczby godzin 
objętych programem kształcenia w przedmiocie wymagającym uzupełnienia, w stosunku 
do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu kształcenia dla 
jednego studenta i rocznej opłaty za studia za rok, w którym zgodnie z programem 
kształcenia przedmiot jest nauczany.

5. Opłaty określone w ust. 1 -  4 obowiązują studentów do czasu ukończenia kształcenia 
na studiach rozpoczętych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku 
akademickim 2019/2020.

Przepisy końcowe

§ 6

1. Opłaty określone niniejszym zarządzeniem należy wnosić na rachunek bankowy 
Uczelni.

2. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
przed rokiem akademickim 2019/2020, wysokość opłat za kształcenie na studiach, 
a także opłat za powtarzanie zajęć na studiach, ustalana jest według opłat i zasad 
obowiązujących studenta w dniu rozpoczęcia przez studenta studiów w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym i ma zastosowanie do czasjj ukończenia przez studenta 
kształcenia na tych studiach. /  i (

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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