
Uniwersytet Medyczny                                                                          

im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu 
           

DOP- 87/19                       

 

Zarządzenie Nr 25/19 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 7 maja 2019 roku 

 

w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych 

zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników  

w nauce dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 

 

 Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Ustala się następujące wysokości opłat na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym  im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  w roku akademickim 2019/2020 za godzinę zajęć 

powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce na kierunkach: 

 

          1) lekarski   29 zł / 1 godz. 

          2)  dietetyka   9 zł / 1 godz. 

          3)  neurobiologia                                                             9 zł/ 1 godz. 

 4)  lekarsko-dentystyczny           30 zł/ 1 godz. 

                (przedmioty kategorii C) 

 5)  lekarsko-dentystyczny          20 zł/1 godz. 

      (przedmioty kategorii A i B oraz bez kategorii) 

 6)  techniki dentystyczne   10 zł/1 godz.  

 7)  zdrowie publiczne specj. higiena dentystyczna  10 zł/1 godz. 

 8)  biotechnologia medyczna    18 zł/1 godz. 

 9)  optometria   12 zł/1 godz. 

 10) protetyka słuchu   15 zł/1 godz. 

 11) farmacja                                                           28 zł/1 godz. 

 12) analityka medyczna                                          27 zł/1 godz. 

 13) kosmetologia                                                    26 zł/1 godz. 

          14) inżynieria farmaceutyczna                                28 zł/1godz. 

          15) analityka kryminalistyczna i sądowa               27 zł/1 godz. 

 16) pielęgniarstwo   21 zł/1 godz. 

 17) położnictwo   21 zł/1 godz. 

 18) fizjoterapia   21 zł/1 godz. 

          

 



         19) zdrowie publiczne   21 zł/1 godz. 

         20) ratownictwo medyczne   21 zł/1 godz. 

         21) elektroradiologia   21 zł/1 godz. 

         22) terapia zajęciowa   21 zł/1 godz. 

 

§ 2 

Łączna opłata z tytułu powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na danym 

roku, nie może przewyższać wysokości rocznego czesnego za ten rok studiów obowiązującego na 

studiach niestacjonarnych na tym samym kierunku. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                     

              REKTOR 

                                                                                                           

                     prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 



  

 


