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CUDZOZIEMCY - OPŁATA ZA STUDIA 

 

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia poza postępowaniem  rekrutacyjnym 

na zasadach odpłatności. Powinni złożyć podanie do JM Rektora UP w Lublinie w terminie 

do 31 sierpnia każdego roku.  

 

Cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne lub niestacjonarne wnoszą opłatę 

stanowiącą rocznie równowartość nie mniejszą niż:  

 

 

a) na studiach pierwszego lub drugiego stopnia                                     - 2000 euro; 

 

 

b) na studiach jednolitych magisterskich (kierunek weterynaria)        - 4500 euro; 

 

 

c)  osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą 

opłaty obniżone o 30%; 

 

 

d)  cudzoziemcy przyjmowani na studia na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym 

roku nauki opłaty podwyższone o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby 

podjętych kierunków studiów.  

 

 

1. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem 

w formie pisemnej. 

 

2. Opłaty za studia odbywane przez cudzoziemców są wnoszone na specjalny rachunek 

bankowy uczelni przydzielony studentowi w przeliczeniu na złote polskie według 

kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty. 

 

3. Opłaty za studia odbywane przez cudzoziemców są wnoszone za cały rok akademicki, 

najpóźniej w terminie do 25 września każdego roku lub 10 marca (dotyczy studiów 

drugiego stopnia) lub za cały okres nauki. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta rektor może wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w 

ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr.  

 

5. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, 

opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.  

 

6. W przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w 

przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów na warunkach 
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odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę lub zwolnić z 

niej całkowicie. 

 

7. Opłaty za studia nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

• Cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów 

zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych 

ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym, że opłatę za 

pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 

200 euro. 

 

8. Cudzoziemcy posiadający uprawnienia do studiowania na warunkach obowiązujących 

obywateli polskich nie ponoszą opłat za naukę na studiach w formie stacjonarnej. Na 

studiach prowadzonych w formie niestacjonarnej ponoszą opłatę w wysokości 

obowiązującej obywateli polskich.  

 

 

 

 

 

 


