
BOR/301/2018 

 

Uchwała nr 127/2018 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia 

szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i 

warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, 

w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji materialnej   

 

 

Senat działając na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku -  Prawo o 

szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2017 poz. 2183 z póź. zm.) uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia 

szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i 

warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w 

szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji materialnej (zmienioną uchwałą nr 168 /2014 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku) , w 

ten sposób że w załączniku nr 1 do uchwały § 7 otrzymuje następujące  brzmienie: 

 

§ 7 

1. W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych powstałych w wyniku 

zmiany uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów oraz wznowienia studiów, student 

studiów niestacjonarnych ma obowiązek wniesienia opłaty za zajęcia niwelujące te różnice 

programowe. Opłata ta ustalana jest według stawek obowiązujących za powtarzanie 

określonych zajęć przez studentów studiów niestacjonarnych z powodu niezadowalających 

wyników w nauce.  

 

2.W sytuacjach opisanych w ust.1, ustalając wysokość opłaty w umowie ze studentem, na 

wniosek studenta, nie bierze się pod uwagę zajęć zaliczonych studentowi. Jeżeli takie 



zaliczenie nastąpi po podpisaniu umowy, stanowi to podstawę do zmiany umowy. W takich 

przypadkach czesne umniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn godzin zajęć zaliczonych i 

stawki godzinowej ustalonej jako iloraz opłaty rocznej i ilości godzin zajęć w danym roku 

akademickim. Student, którego wniosek został uwzględniony, jeżeli zamierza uczestniczyć w 

takich zajęciach, winien zgłosić taki zamiar Dziekanowi, który dopuści go tych zajęć po 

podpisaniu stosownego aneksu do umowy, ustalającego opłatę za te zajęcia, zgodnie z 

postanowieniami  niniejszego ustępu .   

3. W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, powstałych w  wyniku 

zmiany uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów oraz wznowienia studiów, student 

studiów stacjonarnych ma obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa wyżej w ust.1, z 

zastosowaniem stawek obowiązujących za powtarzanie określonych zajęć przez studentów  

studiów stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, w przypadku 

przekroczenia limitu punktów ECTS.  

4. Przez różnice programowe rozumie się różnice w programie danego przedmiotu, 

wynikającym z informacji zawartych w przewodnikach dydaktycznych przedmiotu 

(zagadnienia wyszczególnione w programie nauczania, forma zaliczenia przedmiotu, 

przyznane przedmiotowi punkty ECTS) a programem rzeczywiście zrealizowanym przez 

studenta, do czasu zmiany/wznowienia. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2018 

roku.  

 

 

 

                 R e k t o r 

 

                               

                          prof. dr hab. Andrzej Tykarski   

 

 


