M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 356
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-74/16
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów
w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.,
Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz 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, ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie
podejmowania studiów przez cudzoziemców” zarządza się, co następuje:
§1
Wysokość opłat pobieranych od doktorantów w roku akademickim 2016/2017 będzie wynosiła:
1) Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych doktoranckich
Rok studiów

Opłata za semestr
(w zł)

Prawo (WPPKiA)

I-III rok
IV rok

2 300,00 zł
2 000,00 zł

Prawo Kanoniczne (WPPKiA)

I-IV rok

2 000,00 zł

Kierunek studiów

Teologia – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej (WT)

640,00 zł

Psychologia (WNS)

I rok
II-III rok
IV rok

1 900,00 zł
1 800,00 zł
1 500,00 zł

Literaturoznawstwo (WNH), Językoznawstwo (WNH), Historia (WNH),
Historia sztuki (WNH)

I rok
II-III rok
IV rok

1 900,00 zł
1 700,00 zł
1 500,00 zł

Filozofia (grupa w języku angielskim)

I-IV rok

6 000,00 zł

Pozostałe kierunki studiów doktoranckich

I-III rok
IV rok

1 700,00 zł
1 500,00 zł

2) Opłaty za druki
Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta
1

17,00 zł
25,50 zł

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów doktoranckich
Opłata za wydanie dyplomu doktorskiego
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego
w tłumaczeniu na język obcy

30,00 zł
45,00 zł
120,00 zł
180,00 zł
80,00 zł

§2
Cudzoziemcy studiujący na KUL na studiach niestacjonarnych doktoranckich w roku akademickim
2016/2017 wnoszą opłaty według stawek określonych w § 1 pkt 1.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
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