
Uniwersytet Medyczny                                                                          

im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu 

           

DOP-86/19                      

 

Zarządzenie Nr 24/19 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 7 maja  2019 roku 

 

w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia 

w roku akademickim 2019/2020 

 

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

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

 

§ 1 

Ustala się następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim w 

Uniwersytecie Medycznym  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  w roku akademickim 

2019/2020: 

 1)  lekarski: 

a) I rok   32.000 zł 

b) II rok   32.000 zł 

c) III rok   32.000 zł 

d) IV rok   32.000 zł 

e) V rok   32.000 zł 

f) VI rok   32.000 zł 

           2) dietetyka I stopnia:      

a) I rok                        9.000 zł 

b) II rok                      9.000 zł 

c) III rok                     7.840 zł 

          3) dietetyka II stopnia:   

a) I rok                         7.500 zł       

b) II rok                        7.500 zł 

   4) lekarsko-dentystyczny: 

a) I rok               36.000 zł   

b) II rok               36.000 zł 

c) III rok   36.000 zł 

d)  IV rok   36.000 zł 

e) V rok   36.000 zł   

  

  

  



   

  5) farmacja i analityka medyczna: 

a) I rok  19.860 zł 

b) II rok  17.400 zł 

c) III rok  18.520 zł 

d) IV rok  19.070 zł 

e) V rok              19.860 zł 

f) kierunek farmacja, sześciomiesięczna 

                                   praktyka zawodowa po obronie pracy 

                                   magisterskiej           2.090 zł  

 

           6) kosmetologia- studia drugiego stopnia: 

a) I rok                 7.160 zł 

b) II rok     8.260 zł 

  7) pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia: 

a) I rok     5.000 zł 

b) II rok     5.000 zł 

c) III rok, 1 semestr      2.500 zł 

  8) położnictwo – studia drugiego stopnia: 

a) I rok     6.350 zł 

b) II rok                 6.350 zł 

c) III rok, 1 semestr     3.300 zł 

  9) terapia zajęciowa – studia pierwszego stopnia: 

a) I rok          5.800 zł  

b) II rok      5.800 zł 

c) III rok      5.800 zł 

           10) terapia zajęciowa – studia drugiego stopnia:       

a) I rok                         6.850 zł 

b) II rok                        6.850 zł 

 11) zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia: 

a) I rok           5.800 zł 

b) II rok       5.800 zł 

c) III rok       5.800 zł 

 12)  zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia: 

a) I rok                         4.650 zł            

b) II rok                        4.650 zł            

13) elektroradiologia –studia drugiego stopnia: 

a) I rok             7.025 zł 

b) II rok          7.025 zł 



  

           14)  ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia: 

a) I rok          10.415 zł 

b)    II rok          10.415 zł 

c)    III rok          10.415 zł 

  15) fizjoterapia  - studia jednolite magisterskie: 

a) I rok          10.310 zł 

b) II rok          10.310 zł 

c) III rok          10.310 zł 

d) IV rok                       10.310 zł 

e) V rok                        10.310 zł 

           16) fizjoterapia – studia drugiego stopnia: 

a)     I rok                             6.780 zł 

b) II rok                           6.780 zł 

 17) biotechnologia medyczna – studia pierwszego stopnia: 

a)   I rok         27. 250 zł 

b)   II rok                          27.250 zł 

c)   III rok                         27.250 zł 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                    

 

            REKTOR 

                                                                                                       

      prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


