
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 135/2021

ZARZĄDZENIE ROP-0101-32/21

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców
podejmujących i odbywających studia na zasadach odpłatności

na studiach stacjonarnych
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 
1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia stacjonarne na zasadach odpłatności wnoszą opła-

ty za kształcenie w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowe  zasady  pobierania  opłat  wnoszonych  przez  cudzoziemców  określa  odpowiednia

uchwała Senatu KUL w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi eduka-
cyjne.

§ 2
1. Opłaty, o których mowa w § 1, są wnoszone w złotych polskich na podstawie indywidualnego druku

wpłaty przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu.
2. Opłaty za odbywanie studiów są wnoszone za semestr w terminie określonym w uchwale Senatu KUL

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, z wyjątkiem opłat
wnoszonych przez kandydatów cudzoziemców za pierwszy semestr nauki, które wnoszone są zgodnie
z zarządzeniem Rektora w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu organizacji naboru na
studia oraz procedury rejestracji kandydatów na studia w danym roku akademickim.

3. Opłaty za kształcenie nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Opłaty za kształcenie podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał

urlop albo zrezygnował z nauki. 
5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca. Wniosek w

sprawie zwrotu opłaty za kształcenie wnoszonej przez cudzoziemców należy złożyć w Sekcji Obsługi
Kandydatów i Studentów KUL. 



§ 3
Cudzoziemcy pobierający naukę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wnoszą opłaty w
wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do końca okresu nauki przewidzianego dla danej
formy kształcenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
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