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Zarządzenie nr 42/2017 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi 

edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi oraz kwot  podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów,  

złożenia rezygnacji ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć, oraz wprowadzenia 

tekstu jednolitego zarządzenia nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., w związku z § 9 ust. 5, § 15 ust. 3  

i § 25 ust. 3 uchwały nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem  

na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, ze zm. (t.j. uchwała  

nr 70/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem  

na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających 

zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów, złożenia rezygnacji ze studiów lub 

przyznania urlopu od zajęć wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1. Podlegająca zwrotowi kwota wniesionej opłaty za studia wyliczana jest jako iloraz 

opłaty rocznej za studia, określonej w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia  

na podjętym przez studenta kierunku studiów, oraz liczby godzin zajęć przypadających 

na rok studiów, na którym student został skreślony z listy studentów, złożył rezygnację  

ze studiów lub otrzymał urlop od zajęć, pomnożony przez liczbę godzin nieodbytych 

zajęć, oferowanych przez Uniwersytet odpowiednio po dniu wydania ostatecznej 

decyzji o skreśleniu z listy studentów, złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji  

ze studiów lub w okresie urlopu od zajęć.  

2. Do wyliczania kwoty, o której mowa w ust. 1, stosuje się wzór: 

 
gdzie: 

A – opłata roczna za studia; 

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, na którym student został skreślony z listy 

studentów, złożył rezygnację ze studiów lub otrzymał urlop od zajęć; 

C – liczba godzin nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet po  dniu wydania ostatecznej 

decyzji o skreśleniu z listy studentów, złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub  
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w okresie urlopu od zajęć; 

D – kwota podlegająca zwrotowi.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Wniesione opłaty, o których mowa w § 2 i 3, podlegają zwrotowi w wysokości 

proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet po dniu wydania 

ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów, złożenia pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji ze studiów lub w okresie urlopu od zajęć.”. 

 

§ 2  

Wprowadza się tekst jednolity zarządzenia nr 50/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne 

związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz 

kwot podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów, złożenia rezygnacji 

ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

                                                                   

 

 

 

           REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 
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Załącznik do zarządzenia nr 42/2017 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 50/2016 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne  

związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

oraz kwot  podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów,  

złożenia rezygnacji ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć 

 

(tekst  jednolity)  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  

1. Ustala się zasady wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem  

na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej 

„Uniwersytetem”: 

1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

2) uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów; 

3) uzupełnianie różnic programowych; 

4) uczestniczenie w trybie tzw. „awansu” w zajęciach objętych programem wyższego 

semestru lub roku studiów; 

5) kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim w przypadku realizacji 

części toku tych studiów w innej uczelni za granicą.  

2. Ustala się zasady wyliczania kwot wniesionych opłat podlegających zwrotowi  

w przypadku skreślenia z listy studentów, złożenia rezygnacji ze studiów lub przyznania 

urlopu od zajęć. 

3. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, oraz zwrotu wniesionych opłat określa 

uchwała Senatu. 

 

I. STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 

 

1. Wyliczanie opłat za powtarzanie zajęć i uczestniczenie  

w zajęciach nieobjętych planem studiów 

 

§ 2 

1. Opłaty za usługi edukacyjne: 

1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
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2) uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów 

– wyliczane są jako iloraz opłaty rocznej za studia1 lub rocznego kosztu kształcenia  

na studiach stacjonarnych, określonych w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia2  

na podjętym przez studenta kierunku studiów, oraz liczby punktów ECTS przypadających 

na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane lub na którym realizowane  

są zajęcia nieobjęte planem studiów, pomnożony przez liczbę punktów ECTS 

określoną odpowiednio dla zajęć powtarzanych lub zajęć nieobjętych planem studiów.  

2. Do wyliczania opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzór: 

       
gdzie: 

A – opłata roczna za studia lub roczny koszt kształcenia na studiach stacjonarnych ;  

B – liczba punktów ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane   

lub na którym realizowane są zajęcia nieobjęte planem studiów;  

C – liczba punktów ECTS określona dla zajęć powtarzanych  lub nieobjętych planem studiów; 

D – opłata za powtarzanie zajęć lub uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów. 

3. Opłat za usługę edukacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie pobiera się  

od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach odpłatności.  

 

2. Wyliczanie opłat za uzupełnianie różnic programowych i uczestniczenie  

w trybie awansu w zajęciach na studiach odbywanych na zasadach odpłatności 

 

§ 3 

1. Opłaty za uzupełnianie różnic programowych wylicza się zgodnie z zasadą określoną  

w § 2 dla opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników 

w nauce.  

2. Opłaty za uczestniczenie, w trybie awansu, w zajęciach objętych programem wyższego 

semestru lub roku studiów wyliczane są jako iloraz opłaty rocznej za studia, określonej  

w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia na podjętym przez studenta kierunku studiów, 

oraz liczby godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia 

realizowane w trybie awansu, pomnożony przez liczbę godzin zajęć realizowanych  

w trybie awansu.  

3. Do wyliczania opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje się wzór:                                                                                                    

      
gdzie: 

A – opłata roczna za studia; 

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane  

w trybie awansu; 

C – liczba godzin zajęć realizowanych w trybie awansu;  

D – opłata za uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu. 

 

3.   Wyliczanie kwot podlegających zwrotowi  

 

§ 4 

1. Podlegająca zwrotowi kwota wniesionej opłaty za studia wyliczana jest jako iloraz 

opłaty rocznej za studia, określonej w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia  

                                                           

1   Opłata roczna za studia niestacjonarne lub opłata roczna za studia wnoszona przez cudzoziemców 

podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach odpłatności . 
2  Cykl kształcenia – proces kształcenia studenta na danym kierunku studiów, rozpoczynający się z dniem 

podjęcia tych studiów i kończący się z dniem ich ukończenia. 
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na podjętym przez studenta kierunku studiów, oraz liczby godzin zajęć przypadających 

na rok studiów, na którym student został skreślony z listy studentów, złożył rezygnację  

ze studiów lub otrzymał urlop od zajęć, pomnożony przez liczbę godzin nieodbytych 

zajęć, oferowanych przez Uniwersytet odpowiednio po dniu wydania ostatecznej decyzji  

o skreśleniu z listy studentów, złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów 

lub w okresie urlopu od zajęć.  

2. Do wyliczania kwoty, o której mowa w ust. 1, stosuje się wzór: 

 
gdzie: 

A – opłata roczna za studia; 

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, na którym student został skreślony z listy 

studentów, złożył rezygnację ze studiów lub otrzymał urlop od zajęć; 

C – liczba godzin nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet po dniu wydania ostatecznej decyzji 

o skreśleniu z listy studentów, złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub w okresie 

urlopu od zajęć; 

D – kwota podlegająca zwrotowi. 

 

§ 5 

Wniesione opłaty, o których mowa w § 2 i 3, podlegają zwrotowi w wysokości 

proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet po dniu wydania 

ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów, złożenia pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji ze studiów lub w okresie urlopu od zajęć3. 

 

§ 6 

Cudzoziemcom podejmującym i odbywającym studia na zasadach odpłatności 

przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze studiów lub 

otrzymania urlopu od zajęć. 

 

II.   ODPŁATNE STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

1. Wyliczanie opłat za powtarzanie zajęć i uczestniczenie  

w zajęciach nieobjętych planem studiów 

 

§ 7 

1. Opłaty za usługi edukacyjne: 

1) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,  

2) uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów 

–  wyliczane są jako iloraz opłaty rocznej za studia, określonej w zarządzeniu Rektora dla 

cyklu kształcenia na podjętym przez studenta kierunku studiów, oraz liczby godzin zajęć 

przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane  lub  

na którym realizowane są zajęcia nieobjęte planem studiów, pomnożony przez liczbę 

godzin określoną odpowiednio dla zajęć powtarzanych lub nieobjętych planem studiów. 

2. Do wyliczania opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzór: 

 
gdzie: 

A – opłata roczna za studia; 

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane   

                                                           

3  Na przykład w przypadku nieodbycia przez studenta 1/3 zaplanowanych zajęć zwrotowi podlega  

1/3 wniesionej opłaty. 
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lub na którym realizowane są zajęcia nieobjęte planem studiów;  

C – liczba godzin określona dla zajęć powtarzanych lub nieobjętych planem studiów; 

D – opłata za powtarzanie zajęć lub uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów. 

 

2.  Wyliczanie opłat za uzupełnianie różnic programowych  

i uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu 

 

§ 8 

Opłaty za uzupełnianie różnic programowych oraz uczestniczenie, w trybie awansu, 

w zajęciach  objętych  programem wyższego semestru lub roku studiów wylicza się zgodnie  

z zasadą określoną w § 7 dla opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce. 

 

3. Wyliczanie opłat za studia w przypadku realizacji części toku  

studiów w innej uczelni za granicą 

 

§ 9 

1. W przypadku realizacji części toku studiów w innej uczelni za granicą student wnosi 

opłatę za studia pomniejszoną o koszt zajęć realizowanych w tej uczelni, który 

wylicza się jako iloraz opłaty rocznej za studia, określonej w zarządzeniu Rektora dla 

cyklu kształcenia na podjętym przez studenta kierunku studiów, oraz liczby godzin zajęć 

przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane w innej 

uczelni za granicą, pomnożony przez liczbę godzin zajęć realizowanych w tej uczelni. 

2. Do wyliczania opłaty za studia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się  

wzór: 

 
gdzie: 

A – opłata roczna za studia; 

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane  

w innej uczelni za granicą; 

C – liczba godzin zajęć realizowanych w innej uczelni za granicą; 

D – opłata za zajęcia realizowane w Uniwersytecie. 

 

4. Wyliczanie kwot podlegających zwrotowi 

 

§ 10 

Do wyliczania kwot wniesionych opłat podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia  

z listy studentów, złożenia rezygnacji ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć stosuje się 

przepisy § 4 i 5. 

 

III.   PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

 

§ 11 

Przepisy § 2-6 stosuje się również do studiów prowadzonych w języku angielskim  

na kierunku biotechnologia. 

 

§ 12 

1. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się także do studentów, którzy podjęli studia 

przed wejściem w życie zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do wyliczania opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających 

wyników w nauce oraz za uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów  
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w przypadku studentów, którzy: 

1) podjęli studia prowadzone w języku polskim przed rokiem akademickim 2012/2013 – 

stosuje się zasady dotyczące wyliczania opłat za powtarzanie zajęć, określone  

w przepisach obowiązujących w roku akademickim, w którym studenci ci podjęli 

studia; 

2) podjęli studia stacjonarne w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 – stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

 

§ 13 

Traci moc zarządzenie nr 75/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia sposobów wyliczania opłat za usługi edukacyjne 

związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i kwot 

podlegających zwrotowi w przypadku skreślenia z listy studentów, złożenia rezygnacji  

ze studiów lub przyznania urlopu od zajęć, z wyjątkiem § 3, który zachowuje moc  

w odniesieniu do studentów, którzy podjęli studia stacjonarne w roku akademickim 

2012/2013 i 2013/2014. 

 

§ 14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

                                        
                                                           


