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

Poz. 148
ZARZĄDZENIE ROP-0101-15/18
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców
na studiach wyższych i studiach doktoranckich
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 1
Na podstawie § 17 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) zarządza
się, co następuje:
§1
1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych i studiach doktoranckich na
zasadach i w wysokości obowiązującej obywateli polskich.
2. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia wyższe i studia doktoranckie na zasadach odpłatności
wnoszą opłaty:
a) na studiach I i II stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich – zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia;
b) na studiach doktoranckich – 6 750 PLN za semestr (13 500 PLN za rok).
2. Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne i innych opłat związanych z odbywaniem studiów
wyższych lub studiów doktoranckich, a także wysokość tych opłat określa umowa między
Uniwersytetem a studentem lub doktorantem, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§2
1. Opłaty, o których mowa w § 1, są wnoszone na podstawie indywidualnego druku wpłaty przelewem na
rachunek bankowy Uniwersytetu.

1
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem ROP-0101-42/18 Rektora KUL z dnia 14 maja
2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia ROP-0101-15/18 Rektora KUL z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców na studiach wyższych i studiach doktoranckich rozpoczynających
kształcenie w roku akademickim 2018/2019 (Monitor KUL poz. 244)

2. Opłaty za odbywanie studiów wyższych i studiów doktoranckich są wnoszone za semestr, nie później
niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z planem studiów.
3. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania
z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów lub doktorantów.
4. Opłaty za kształcenie nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Opłaty za kształcenie podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał
urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim
albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
6. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
§3
1. W uzasadnionych przypadkach Rektor lub upoważniony prorektor może przedłużyć termin wniesienia
opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na
drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności Rektor lub
upoważniony prorektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 1 lub
zwolnić z niej całkowicie.
§4
Cudzoziemcy pobierający naukę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują prawo do
przyznanych świadczeń oraz wnoszą opłaty w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do
końca okresu nauki przewidzianego dla danej formy kształcenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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