Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
DOP-247/20
Zarządzenie Nr 106/20
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 22 września 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/19 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Zasad pobierania
opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości
lub w części - z tych opłat studentów w szczególności osiągających wybitne wyniki w
nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej
§1
Zmienia się załącznik do zarządzenia Rektora nr 48/20 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania w całości lub w części - z tych opłat studentów w szczególności osiągających wybitne wyniki
w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w ten sposób, że w
§§ 9-11 zdania pierwsze – wyrazy „każdego miesiąca poczynając od miesiąca października”
zastępując się wyrazami „następnego miesiąca”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym. że z uwagi na zmianę harmonogramu
zajęć w roku akademickim 2020/2021, w odniesieniu do opłat wnoszonych w tym roku
akademickim przez studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich (z wyłączeniem pierwszego roku kierunku inżynieria farmaceutyczna),
w każdym przypadku, w którym zarządzenie Rektora UMP nr 48/19 z dnia 9 lipca 2019 r.:
1) ustala termin zapłaty na dzień 10 października - termin ten ustala się na 10 listopada 2020 r.,
2) dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty w 9 ratach - druga rata płatna jest do 15 grudnia,
a kolejne raty do 15 dnia następnego miesiąca do lipca włącznie,
3) dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty w 4 ratach - druga rata płatna jest do 15 stycznia,
trzecia rata do 15 marca, czwarta rata do 15 maja.
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