ZARZĄDZENIE NR ¿ ^ /2 0 1 9
REKTORA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 5
c ? e i/ c J c £ Z
2019 r.

w sprawie

zmiany zarządzenia nr 21/2019 w sprawie opłat za przeprowadzenie
rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, opłat za
przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, opłat za niektóre
usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku
2019/2020 oraz za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), § 36, § 37, § 38 Rozporządzenia MNiSW
z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) oraz § 54 ust. 5 Statutu W arszawskiego
Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

§

1-

W zarządzeniu nr 21/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia
25 lutego 2019 r.(z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 6 otrzymuje brzmienie:

§6
1. Studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji, przyjęci w Uczelni
na l-szy rok studiów w języku polskim, a następnie przeniesieni na analogiczne kierunki
prowadzone w języku angielskim, za usługi edukacyjne wnoszą opłatę częściową.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi różnicę pomiędzy opłatą za studia określoną
w załączniku nr 5, a kwotą wynikającą z subwencji dydaktycznej przypadającej na
jednego studenta obliczoną przez Uczelnię po jej przyznaniu przez Ministerstwo Zdrowia.
3.

Dziekan ogłasza wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 niezwłocznie po jej obliczeniu
przez Uczelnię przy zastosowaniu przeliczenia na złote polskie wg kursu średniego EURO
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu jego ogłoszenia.

4. Opłata za powtarzanie zajęć dla studentów, o których mowa w ust. 1, jest naliczana
zgodnie z zasadą opisaną § 7 ust. 2.
2) dotychczasowy § 6 otrzymuje numerację 7,

3)

dodaje się § 8, który otrzymuje brzmienie:
Przyjmuje się tekst jednolity zarządzenia nr 21/2019 Rektora W arszawskiego
Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 lutego 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie opłat za
przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, opłat za
przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, opłat za niektóre usługi edukacyjne
dla studentów rozpoczynających studia w roku 2019/2020 oraz za wydanie
i uwierzytelnianie dokumentów , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

4)

dotychczasowy § 7 otrzymuje numerację 9,

5)

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowych)
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Kierunek

Poziom kształcenia

Opłaty
za cały tok studiów
(w zł)

Opłaty
za cały rok studiów
(w zł)

Lekarski

jednolite studia
magisterskie

2 47 200

41 200

Lekarsko-dentystyczny

jednolite studia
magisterskie

2 15 000

4 3 000

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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