
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2017; poz. 298 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 137 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych  

w części bydgoskiej UMK dla studentów czwartego i kolejnych lat studiów  

w roku akademickim 2017/2018    

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), § 137 ust. 1 pkt 1,4 i 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2017 r.,  

poz. 252), § 6 ust. 1 uchwały Nr 57 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania  

z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK Nr 4 poz. 121) oraz § 8 ust. 1 i § 14 ust. 2 uchwały  

Nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK  

z 2014 r. Nr 3, poz. 342)  

 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące wysokości stawek za jedną godzinę zajęć na poszczególnych latach,  

kierunkach i poziomach studiów stacjonarnych dla studentów czwartego i kolejnych lat studiów 

w roku akademickim 2017/2018: 

Lp. Wydział / kierunek  Poziom studiów 

Wysokość opłaty 

za jedną godzinę 

zajęć (zł) 

I.  Wydział Farmaceutyczny  

1.  farmacja  jednolite mgr 14 

2. analityka medyczna jednolite mgr 14 

II.  Wydział Lekarski  

1.  lekarski  

jednolite mgr   

IV rok edycja 14/15 22 

V rok edycja 13/14 22 

VI rok edycja 12/13 16 
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§ 2 

Ustala się następujące wysokości czesnego oraz stawek za jedną godzinę zajęć na 

poszczególnych latach, kierunkach i poziomach studiów niestacjonarnych dla studentów 

czwartego i kolejnych lat studiów w roku akademickim 2017/2018:  

Lp. 

Wydział / 

kierunek / 

poziom studiów 

Rok - edycja 

Wysokość czesnego w systemie płatności (zł) Wysokość 

opłaty  

za jedną 

godzinę 

zajęć (zł)  

miesięczn

ym 
semestralnym 

rocznym 

8 rat 
semestr 

zimowy  

semestr 

letni  

I.  Wydział Farmaceutyczny  

1.  

farmacja                  

  

IV - edycja 

14/15 
1 885 7 473 7 180 14 227 13 

V - edycja 

13/14 
1 885 7 473 7 180 14 227 13 

II.  Wydział Lekarski  

1.  

lekarski                   

  jednolite mgr 

IV - edycja 

14/15 
3 585 12 667 11 950 23 900 22 

V - edycja 

13/14 
3 195 13 164 11 674 24 115 22 

VI - edycja 

12/13 
2 842 11 710 10 384 21 450 16 

 

§ 3 

 

Ustala się następujące wysokości stawek na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  

dla studentów czwartego i kolejnych lat studiów w roku akademickim 2017/2018: 

1) za jedną godzinę zajęć z języka obcego 7 zł; 

2) za jedną godzinę praktyk 1 zł. 
 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r. 

 

 

                                                                                                  R E K T O R  

 

 

                                                                                     prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


