
 

 

 

 

 

Uniwersytet  Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

 

DOP-89/19 

 

 

Zarządzenie Nr  27 /19 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 7 maja 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów,  

w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku oraz wysokości opłat  związanych z przeprowadzeniem 

potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 79 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

Ustala się opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku w roku 

akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów w wysokości: 

 

1) farmacja  28 zł/1 godz. 

2) analityka medyczna 27 zł/1 godz. 

3) kosmetologia 26 zł/1 godz. 

4) inżynieria farmaceutyczna 28 zł/1 godz. 

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

6) pielęgniarstwo 21 zł/1 godz. 

7) położnictwo 21 zł/1 godz.  

8) terapia zajęciowa 21 zł/1 godz. 

9) zdrowie publiczne 21 zł/1 godz. 

10) elektroradiologia 21 zł/1 godz. 

11) ratownictwo medyczne 21 zł/1 godz. 

12) fizjoterapia 21 zł/1 godz. 

13) biotechnologia medyczna 21 zł/1 godz. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 2 

Ustala się opłatę za wszczęcie i  przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się 

w roku akademickim 2019/2020. 

  

 

 

Wszczęcie procedury PEUS – opłata manipulacyjna 

1 Doradca ds. PEUS 

weryfikacja wstępna – 

sprawdzenie wniosku pod 

względem formalnym 
1 pkt ECTS – 20zł 

Przeprowadzenie procedury PEUS – opłata zasadnicza 

1 Koordynator ds. PEUS 
ocena merytoryczna 

wniosku 

 

1 pkt ECTS – 80zł 
2 

Wydziałowa Komisja ds. 

PEUS 

ostateczna weryfikacja 

wniosku  

przeprowadzenie egzaminu 

ustnego 

przeprowadzenie egzaminu 

pisemnego lub testu 

przeprowadzenie egzaminu 

umiejętności praktycznych 

opracowanie wytycznych 

oraz ocena projektu lub 

pracy pisemnej 

 

 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom.  

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

      

 

  

                     Rektor 

  

 

              prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 

 


