
Uchwała Nr 46/2020 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków pobierania opłat 

za usługi edukacyjne  

 

 

Na podstawie §4 ust. 2 i §40 ust. 2 Regulaminu studiów Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, zwany dalej „Uczelnią” może pobierać 

opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych,  

2) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 

3) kształceniem na studiach stacjonarnych w języku obcym, 

4) powtarzaniem roku lub przedmiotu, 

5) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów.  

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o studencie należy przez to rozumieć również 

kandydata na studia lub absolwenta. 

  

§2 

1. Wysokość opłat za  usługi edukacyjne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-3, a także 

terminy ich wnoszenia ustala rektor w drodze odrębnego zarządzenia.  

2. Opłaty, o których mowa  w §1 ust. 1 pkt 1-2, ustalane są semestralnie, a opłaty, o których 

mowa w §1 ust. 1 pkt 3-5 – rocznie.  

3. Opłatę za powtarzanie roku/przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

ustala się w zależności od rzeczywistej liczby powtarzanych przedmiotów na danym 

kierunku w sposób następujący: 

1) podstawą do obliczenia opłaty za powtarzanie roku/przedmiotu jest: 

a) wysokość opłaty za studia na danym kierunku, ustalona dla studiów 

niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w zarządzeniu dotyczącym 

ustalenia opłaty za studia, obowiązująca w roku akademickim, w którym nastąpi 

powtarzanie roku, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) kwota określona odrębnym zarządzeniem rektora w przypadku nieprowadzenia 

studiów niestacjonarnych na danym kierunku, 

c) wysokość opłaty za studia na danym kierunku, ustalona dla odpłatnych studiów 

prowadzonych w języku obcym oraz odpłatnych studiów prowadzonych w 

języku polskim dla cudzoziemców w zarządzeniu dotyczącym opłaty za studia 

na kierunku studiów, na którym student studiuje, obowiązująca w roku 

akademickim, w którym nastąpi powtarzanie roku/przedmiotu, 



2) opłatę ustaloną zgodnie z pkt. 1 lit. a - c dzieli się przez liczbę obowiązkowych 

godzin dydaktycznych w danym roku akademickim dla roku studiów, do którego 

zaliczony jest powtarzany przedmiot, 

3) obliczony w sposób określony w pkt. 2 koszt godziny dydaktycznej po przemnożeniu 

przez liczbę godzin powtarzanego przedmiotu stanowi wysokość opłaty za 

powtarzanie roku/przedmiotu.  

4. Opłaty wnosi się przelewem na konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie. 

6. W przypadku nieterminowej płatności, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ma 

prawo do naliczenia odsetek w ustawowej  wysokości. 

7. W przypadku opłat ustalonych w walucie obcej wpłata następuje po przeliczeniu waluty 

na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia 

roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. 

 

§3 

1. Rodzaje zajęć nieobjętych programem studiów oraz wysokość opłat za te zajęcia ustala 

rektor w drodze odrębnego zarządzenia. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się przed rozpoczęciem zajęć w terminie 

określonym w zarządzeniu. 

3. Przepis §2 ust. 4 – 7 stosuje się odpowiednio. 

 

§4 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, student od drugiego roku studiów, może ubiegać się o rozłożenie 

na miesięczne nieoprocentowane raty płatne do 15-go każdego miesiąca: 

1) opłaty semestralnej za kształcenie na studiach niestacjonarnych,  

2) opłaty semestralnej za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w 

języku polskim, 

pod warunkiem osiągnięcia w poprzednim roku akademickim średniej ocen z egzaminów 

nie niższej niż 4,0, ustalonej zgodnie z §37 ust. 5 Regulaminu studiów. 

2. Student studiujący w języku obcym może ubiegać się o rozłożenie opłaty semestralnej na 

miesięczne nieoprocentowane raty płatne do 15-go każdego miesiąca w przypadku nie 

uzyskania finansowania z instytucji kredytującej od pierwszego roku studiów niezależnie 

od średniej ocen. 

3. Student powtarzający rok wnosi opłatę za powtarzanie roku w dwóch ratach 

semestralnych płatnych w terminie do 31 października za semestr zimowy i do 28 lutego 

za semestr letni. Student może ubiegać się o rozłożenie opłaty semestralnej za 

powtarzanie roku na dwie nieoprocentowane raty, płatne za semestr zimowy: do 31 

października i 31 grudnia, a za semestr letni: do 28 lutego i 30 kwietnia.   

4. Rozłożenie opłaty na raty następuje na wniosek studenta złożony do właściwego 

Dziekana. Od decyzji Dziekana służy odwołanie w terminie 14 dni do Rektora 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Decyzja Rektora Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest ostateczna. 

 

 



§5 

1. Opłaty za  usługi edukacyjne nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłaty za  usługi edukacyjne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1-3, podlegają zwrotowi za 

okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował ze studiów. 

3. Zwrot opłaty za usługi edukacyjne następuje na umotywowany wniosek studenta złożony 

do właściwego Dziekana.  

4. Opłata za usługi edukacyjne podlegająca zwrotowi obliczana jest proporcjonalnie do 

liczby miesięcy pozostałych do końca roku akademickiego, liczonych od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.  

 

§6 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.  

2. Traci moc Uchwała Nr 130/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków pobierania opłat za 

usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020. 

3. Do umów o nauczanie zawartych z osobami rozpoczynającymi studia przed rokiem 

akademickim 2019/2020 ma zastosowanie Uchwała Nr 125/2014 Senatu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia 

zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

        Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


