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+ M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 348 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-50/17 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 
 

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j., 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.) 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.) oraz § 26 ust. 2 Regulaminu studiów KUL zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
Opłaty pobierane od studentów w roku akademickim 2017/2018 będą wynosiły: 

 

1) Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych 
 

Kierunek studiów 
Rok studiów Opłata za 

semestr (w zł) 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Administracja (niestacjonarne II stopnia) I rok 1 900,00 zł 

Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) I-II rok 

III-V rok 

1 950,00 zł 

1 900,00 zł 

Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie) I-V rok 1 900,00 zł 

Wydział Nauk Humanistycznych 

Filologia angielska (niestacjonarne I stopnia) 
- w przypadku realizacji specjalizacji nauczycielskiej opłata jest podnoszona 

o 650 zł 

I-III rok 2 300,00 zł 
(specjalizacja 

nauczycielska 

dodatkowo 650 zł) 

Filologia angielska (niestacjonarne II stopnia) 
- w przypadku realizacji specjalizacji nauczycielskiej opłata jest podnoszona 

o 650 zł 

I-II rok 2 500,00 zł 
(specjalizacja 

nauczycielska 

dodatkowo 650 zł) 

Wydział Nauk Społecznych 

e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia) I-III rok 1 700,00 zł 

e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia) I-II rok 1 700,00 zł 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 

Pedagogika – Stalowa Wola (niestacjonarne II stopnia) I-II rok 1 900,00 zł 
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2) Opłata za punkt ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym 

w odrębnych przepisach) 
Opłata za 1 punkt ECTS 

  
70,00 zł 

Opłata za zajęcia/specjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za 

dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS 

 

 

3) Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się 
Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzania efektów uczenia się 

  
50,00 zł 

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy 

w zależności od ilości punktów ECTS zawartych w modułach kształcenia, które 

w trakcie procesu potwierdzenia efektów uczenia się zostały wskazane przez 

Wnioskodawcę do potwierdzenia. 

Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS 

w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS, o której mowa w pkt. 3 

 

 

4) Opłaty za druki 
 

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł 

Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł 

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej 5,00 zł 

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej 7,50 zł 

Opłata za wydanie indeksu 4,00 zł 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60,00 zł 

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów 90,00 zł 

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów 

w tłumaczeniu na język obcy 

40,00 zł 

Opłata za wydanie dyplomu licencjatu kościelnego 50,00 zł 

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu licencjatu kościelnego 75,00 zł 

 

5) Inne opłaty 
 

Opłata za wypis z indeksu dla byłych studentów KUL i absolwentów, którzy 

ukończyli studia do 31 grudnia 2001 r. 

 

150,00 zł 

Opłata za powtarzanie przedmiotu: 

(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014 i latach wcześniejszych) 

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład  300,00 zł 

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład  100,00 zł 

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład  200,00 zł 

jeśli powtarzany przedmiot to praktyki  100,00 zł 

w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (opłata 

dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców) 

100,00 euro 

Opłata za powtarzanie semestru - dla wszystkich kierunków 

(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014 i latach 

wcześniejszych) 

(opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców 

studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru 

jest równowartością opłaty semestralnej za kształcenie) 

 

1 000,00 zł 

Opłata za powtarzanie przedmiotu: 

(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych) 

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład  360,00 zł 
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jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład  120,00 zł 

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład  240,00 zł 

jeśli powtarzany przedmiot to praktyki  120,00 zł 

w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (opłata 

dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców) 

100,00 euro 

Opłata za powtarzanie semestru - dla wszystkich kierunków 

(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach 

kolejnych) 

(opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców 

studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru 

jest równowartością opłaty semestralnej za kształcenie) 

 

1 200,00 zł 

Opłata za różnice programowe obejmujące udział w zajęciach na studiach niestacjonarnych 

z zastrzeżeniem, że różnice programowe mogą być wyznaczane w przypadkach: 

 przeniesienia z innej uczelni 

 zmiany formy studiów 

 wznowienia studiów 

 przyjęcia na II kierunek studiów 

 powrotu z urlopu 

jeśli różnica programowa obejmuje ćwiczenia i wykład  180,00 zł 

jeśli różnica programowa obejmuje tylko wykład  60,00 zł 

jeśli różnica programowa obejmuje zajęcia inne niż wykład  120,00 zł 

jeśli różnica programowa to praktyki  60,00 zł 

Opłata za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych w związku ze 

wznowieniem studiów 

(pobierana tylko od osób wznawiających studia, które zostały skreślone z listy 

studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce; opłata nie dotyczy 

studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na 

zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest 

równowartością opłaty za semestr) 

 

1 200,00 zł 

Opłata za odtworzenie indeksu w przypadku jego utraty 

(za każdy odtworzony semestr) 

25,00 zł 

 

§ 2 
Cudzoziemcy studiujący na KUL na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 

wnoszą opłatę semestralną za kształcenie według stawek określonych w § 1 pkt 1. 

 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 


