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ZARZĄDZENIE Nr 98/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 września 2009 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 61/2008 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia oferty edukacyjnej  

pod nazwą „Study Abroad Program” 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 43 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 61/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
19 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia oferty edukacyjnej pod nazwą „Study Abroad 
Program” wprowadza się następujące zmiany: 

1/ § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kształcenie w ramach oferty 
edukacyjnej zobowiązany jest wnieść wpisowe i dostarczyć dowód wpłaty 
pocztą tradycyjną lub mailową. 

2. Wpisowe wynosi 50 euro i pozostaje w dyspozycji Biura Współpracy 
Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego.”, 

2/ § 6 otrzymuje brzmienie: 
„6.1. Kształcenie w ramach „oferty edukacyjnej” jest płatne. 

2. Opłata za semestr kształcenia wynosi 750 euro. 
3. Opłatę  należy  wnieść  przed  rozpoczęciem  kształcenia,  w  pełnej 

wysokości. 
4. Opłata określona w ust. 2 pokrywa, w szczególności koszty kształcenia, 

w tym przeprowadzanych egzaminów oraz wydania wykazu zaliczeń. 
5. Opłata za kształcenie stanowi środki będące w 100% do dyspozycji 

Wydziałów, na których student realizuje program kształcenia, w okresie trzech 
lat od uruchomienia programu, potem zgodnie z zasadami ogólnymi. 

6. Jeżeli student realizuje program kształcenia na kilku Wydziałach, opłata 
podlega proporcjonalnemu podziałowi według ilości godzin kształcenia na 
danym Wydziale, w stosunku do sumy zaplanowanych godzin w danym 
semestrze. Podziału środków dokonuje Wydział z największą liczbą zajęć. 

7. Wszelkie koszty kształcenia w ramach „oferty edukacyjnej” ponoszą 
Wydziały, na których student realizuje swój program. Ustęp 6 stosuje się 
odpowiednio.”, 

3/ § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7.1. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu 
niepobierania nauki w przypadku: 

1/ otrzymania przez studenta urlopu, 
2/ rezygnacji z kształcenia z powodów zdrowotnych potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim, 
3/ nie otrzymaniem przez studenta wizy, 
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4/ innych udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających 
kontynuowanie kształcenia.”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 

§ 3. Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie do studentów zagranicznych 
uczelni niebędących obywatelami polskimi – cudzoziemców, rozpoczynających kształcenie  
w ramach oferty edukacyjnej pod nazwą „Study Abroad Program” w roku akademickim 
2010/2011. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 


