
 
Zarządzenie Nr R-20/2004 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z  dnia  28 maja  2004 roku 

 
w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne prowadzone           
w  Politechnice  Lubelskiej  w  roku  akademickim  2004/2005  
 
 
 Na podstawie art. 23 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie  
wyższym  (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zgodnie z § 9 pkt. 1 i 2  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad 
gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485) oraz 
zgodnie z wnioskami dziekanów zarządzam, co następuje : 

 
§ 1. 

 W roku akademickim 2004/2005 wprowadza się odpłatności za : 
1. Studia zaoczne: 

- inżynierskie na kierunkach: budownictwo, elektrotechnika,  
                                                   informatyka,  inżynieria środowiska,     
                                                   mechanika i budowa  maszyn,  

 zarządzanie i inżynieria produkcji 
- magisterskie na kierunkach: edukacja techniczno-informatyczna,       
                                                   zarządzanie i marketing, 

          -    licencjackie na kierunku:      edukacja techniczno-informatyczna  
 

2. Magisterskie studia uzupełniające na kierunkach : budownictwo, edukacja 
techniczno-informatyczna, elektrotechnika, informatyka, mechanika  
i  budowa  maszyn,  zarządzanie  i marketing. 
 

3. Studia podyplomowe, kurs pedagogiczny  oraz inne kursy. 
 

4. Powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników            
w nauce  na studiach dziennych i zaocznych. 
 

5. Wznowienie studiów, po uprzednim skreśleniu z listy studentów z powodu 
niezadowalających wyników w nauce. 
 

6. Wznowienie studiów, po przekroczeniu terminu złożenia pracy dyplomowej. 
 

7. Studia w charakterze  wolnego słuchacza. 
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§ 2. 

 
Wysokość opłat ustala się następująco : 
 

1. Za studia zaoczne : 

- inżynierskie na kierunkach :    
     budownictwo, opłata za jeden semestr wynosi : 
       * dla studentów pierwszego roku studiów              1.400,- 
       * dla studentów od drugiego do czwartego roku studiów  1.300,- 

                 * dla studentów piątego roku studiów                             1.200,- 
     elektrotechnika, opłata za jeden semestr wynosi : 
       *  dla studentów pierwszego roku studiów              1.400,-          
       *  dla studentów od drugiego do czwartego roku studiów  1.300,- 
         *  dla studentów piątego roku studiów         1.200,- 
     informatyka, opłata za jeden semestr wynosi :     
        *  dla studentów pierwszego roku studiów                      2.000,-                
        *  dla studentów drugiego roku studiów                       1.900,- 
        *  dla studentów trzeciego roku studiów              1.800.- 
     inżynieria środowiska, opłata za jeden semestr studiów wynosi : 
        *   dla studentów od pierwszego do czwartego roku studiów           1.300,- 
        *   dla studentów piątego roku studiów     1.200,- 
     mechanika i budowa maszyn, opłata za jeden semestr wynosi : 
        * dla studentów od pierwszego do czwartego roku studiów               1.100,- 
        * dla studentów piątego roku studiów        900,- 
     zarządzanie i inżynieria produkcji,  
opłata za jeden semestr wynosi : 
        * dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów            1.100,- 
 

- magisterskie na kierunkach:   
      edukacja techniczno-informatyczna, opłata za jeden semestr wynosi : 
        * dla studentów  od pierwszego do czwartego roku studiów            1.200,- 
        * dla studentów piątego roku studiów      1.100,-            
      zarządzanie i marketing, opłata za jeden semestr wynosi : 
        * dla studentów od pierwszego do czwartego roku studiów               1.500,- 
        * dla studentów piątego roku studiów      1.300,- 
 

- licencjackie na kierunku: edukacja techniczno-informatyczna 
     opłata za jeden semestr wynosi                       1.100,- 
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2. Za magisterskie studia uzupełniające na kierunkach : 
- budownictwo,  opłata za jeden semestr  wynosi: 

*  dla  studentów pierwszego roku studiów    1.400,- 
*  dla studentów drugiego roku studiów              1.300,- 

- edukacja techniczno-informatyczna,  
opłata za jeden semestr wynosi               1.200,- 

- elektrotechnika, opłata za jeden semestr  wynosi    1.500,-  
- informatyka,  opłata za jeden semestr wynosi                                2.000,- 
- mechanika i budowa maszyn, 

opłata za jeden semestr wynosi                1.200,-         
-   zarządzanie i marketing, opłata za jeden semestr wynosi             1.600,- 

 
3. Wysokość opłat za studia podyplomowe, kurs pedagogiczny oraz inne kursy 

będzie ustalana odrębnie w oparciu o kalkulacje kosztów danego rodzaju 
kształcenia. 
 

4. Za studia w charakterze wolnego słuchacza w pierwszym semestrze nauki, na 
wszystkich kierunkach studiów:      1.500,- 

   
§ 3. 

 
1. Student studiów dziennych i zaocznych powtarzający zajęcia dydaktyczne        

z powodu niezadowalających wyników w nauce, za każdy rodzaj zajęć 
powtarzanych przedmiotów w semestrze, wnosi opłatę w wysokości : 

 
* budownictwo            200,-      * inżynieria środowiska             160,- 
* edukacja techniczno-informatyczna  350,-      * mechanika i budowa maszyn 150,- 
* elektrotechnika                                  250,-           * zarządzanie i marketing             350,-  
* informatyka                       250,-           * zarządzanie i inżynieria  
                                                                                     produkcji                  150,- 
 

2. Studenci studiujący według elastycznego systemu studiów wnoszą opłatę  
75 zł za każdy punkt kredytowy przypisany powtarzanym zajęciom 
dydaktycznym. 

 
§ 4. 

 
1.Student studiów dziennych,  wznawiający studia po uprzednim skreśleniu z listy 

studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce, za wszystkie rodzaje 
zajęć, wnosi zryczałtowaną opłatę za semestr w wysokości 1.600,- Dotyczy 
wszystkich kierunków studiów. 

 
 



 4

 
2. Student studiów zaocznych, wznawiający studia po uprzednim skreśleniu z listy 

studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wnosi odpowiednią 
opłatę za semestr, określoną w § 2. 
 

3. Student studiów dziennych i zaocznych, wznawiający studia po  przekroczeniu  
terminu złożenia pracy dyplomowej, określonego w § 42 ust. 3 regulaminu 
studiów,  wnosi następujące opłaty : 

- przy przekroczeniu w/w terminu nie większym  niż sześć miesięcy     1.500,- 
     - przy przekroczeniu w/w terminu większym niż sześć miesięcy            2.000,-  
Dotyczy wszystkich kierunków studiów. 

 
§ 5. 

1. Osoby zakwalifikowane na pierwszy rok studiów zaocznych oraz na studia 
dzienne w charakterze wolnego słuchacza, we wskazanych niżej terminach, 
wnoszą opłatę za pierwszy semestr studiów : 

- zakwalifikowani na studia zaoczne oraz studia dzienne w charakterze       
wolnego słuchacza – do 20 sierpnia 2004 r., 

- zakwalifikowani na magisterskie studia uzupełniające - do 15 września  
2004 r. (rekrutacja wrzesień 2004 r.) albo do 21 stycznia 2005 r. (rekrutacja 
styczeń 2005 r.), 

- zakwalifikowani na kierunek edukacja techniczno-informatyczna (licencjat) – do 
21 stycznia 2005 r. (rekrutacja styczeń 2005 r.). 
Brak opłaty w określonych wyżej terminach, spowoduje skreślenie z listy osób 
zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów. 
 

2. Za semestr zimowy roku akademickiego 2004/2005, opłaty określone w § 2, 
winny być wniesione przez studentów od drugiego do piątego roku studiów,  
do 30 września 2004 r., a za semestr letni, przez studentów wszystkich lat 
studiów, do 15  lutego 2005 r. 
 

3. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
określone w § 3 oraz opłaty określone w § 4 winny być wniesione przed 
rozpoczęciem zajęć. 
 

4. W uzasadnionych przypadkach dziekan, na umotywowaną prośbę studenta, może 
przesunąć terminy wnoszenia opłat za studia, określone w pkt. 2 i 3. 

 
§ 6. 

 Wniesienie opłat wymienionych w niniejszym zarządzeniu, stanowi warunek 
rozpoczęcia  bądź kontynuowania studiów. 
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§ 7. 
 Zasady odpłatności za studia i szkolenia studentów obcokrajowców, określają 
odrębne przepisy. 
 

§ 8. 
1. Rezygnacja studenta ze studiów zaocznych, winna być zgłoszona   
     w  dziekanacie,  przed  rozpoczęciem  semestru. 
   
2. Wniesiona opłata za semestr studiów nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat  

zrezygnował ze studiów w trakcie trwania semestru. 
 

§ 9. 
 W uzasadnionych przypadkach, Prorektor ds. Kształcenia, na wniosek 
studenta zaopiniowany przez dziekana i organ samorządu studenckiego, może 
zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia opłaty w całości lub w części. 
 

§ 10. 
 Kwestor uczelni, w porozumieniu z dziekanami wydziałów, określi zasady, 
tryb i formę udokumentowania opłat wnoszonych przez studentów. 
 

§ 11. 
1. Za realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiadają dziekani   

wydziałów i kwestor uczelni. 
 
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia, powierzam Prorektorowi    

ds. Kształcenia. 
 

§ 12. 
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

       R e k t o r 
 
 

                    Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 


