
ZARZĄDZENIE NR 239/2021 
REKTORA  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 23 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone  

w języku angielskim oraz opłat za usługi edukacyjne dla 

studentów rozpoczynających studia w języku angielskim w roku 

2022/2023  

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),  § 36, § 37 i § 38 Rozporządzenia MNiSW 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 661 z późn. zm.) oraz 

§ 12 ust. 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:  

§ 1 

1. Ustala się opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku 
angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczynające się od roku 
akademickiego 2022/2023, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Ustala się opłaty za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku 
angielskim w roku 2022/2023 w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie do czasu ukończenia przez 
studenta kształcenia na tych studiach. 

4. Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest 
proporcjonalna do liczby godzin tych zajęć określonej w programie studiów w stosunku 
do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu studiów i rocznej 
opłaty za studia za rok, w którym zgodnie z programem studiów ten przedmiot jest 
nauczany. Wysokość opłaty ustala każdorazowo Dziekan. 

5. Opłaty za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów są wnoszone w wysokości 
określonej we właściwym rozporządzeniu. 

§ 2 

Studentów, którzy w roku akademickim 2022/2023 zostali przyjęci na studia w wyniku 
przeniesienia z innej uczelni lub w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, obowiązują  
zasady i opłaty ogłoszone dla toku studiów, na który zostali przyjęci. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zbigniew GACIONG 

REKTOR  

 
Jednostka kompetencyjna: 
Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 239/2021 Rektora WUM z dnia 23.12.2021 r. 

 

 

 

Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia 

prowadzone w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

 rozpoczynające się od roku akademickiego 2022/2023 

 

§ 1 

Ustala się opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku 

angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2022/2023  

w wysokości stanowiącej równowartość odpowiednio 85 zł albo 100 zł wg średniego 

kursu euro Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia 

systemu rekrutacyjnego tj. z dnia 31.12.2021 r. (średni kurs NBP euro do złotego 

EUR/PLN dnia 31.12.2021 r.), zaokrągloną w górę do pełnych euro tj.: 

-    20 EUR za każdy kierunek studiów; 
-    24 EUR za każdy kierunek studiów gdy kwalifikacja obejmuje egzamin wstępny (m.in. 

egzamin kompetencyjny, rozmowa kwalifikacyjna, test predyspozycji analitycznych) lub 

sprawdzian sprawności fizycznej. 

§ 2 

1. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni kwotą 

opłaty. 

2. Kandydat ponosi koszty opłat pobieranych przez bank.  



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 239/2021 Rektora WUM z dnia 23.12.2021 r. 

 

 

 
Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów 

na studiach stacjonarnych w języku angielskim rozpoczynających się 
od roku akademickiego 2022/2023 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

 

NAZWA 
KIERUNKU 

POZIOM 
STUDIÓW 

OPŁATA PŁATNA 

za cały  
tok 

studiów 

za cały 
 rok studiów 

w 2 
ratach 

w 4 
ratach 

waluta 

Farmacja 
jednolite 
studia 

magisterskie 
46 000 

I rok studiów 5 700 2 900 1 460 

EUR 

II rok studiów 8 200 4 160 2 100 

III rok studiów 10 500 5 330 2 690 

IV rok 
studiów 

10 500 5 330 2 690 

V rok studiów 10 500 5 330 2 690 

VI rok 
studiów 

600 - - 

Lekarski 
jednolite 
studia 

magisterskie 
82 400 

I rok studiów 13 900 7 050 3 560 

EUR  każdy kolejny 
rok studiów 
 (II – VI rok 

studiów) 

13 700 6 950 3 510 

Lekarsko-
dentystyczny 

jednolite 
studia 

magisterskie 
87 500 

I rok studiów 16 000 8 120 4 100 

EUR  

II rok studiów 16 600 8 420 4 250 

III rok studiów 17 500 8 880 4 480 

IV rok 
studiów 

18 300 9 290 4 680 

V rok studiów 19 100 9 690 4 890 

 


