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ZARZĄDZENIE  Nr 107/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 września 2009 r. 
 
 

zmieniające zarządzenie Nr 90/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia  22 lipca 2009 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych  

przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz w związku  
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r.  
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406) 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 90/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 

2009 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim  wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ § 3  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 1 wnoszone są za cały okres nauki na  wskazany 

rachunek bankowy  w euro. 
2. Opłata powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji 

o przyjęciu na studia, z zastrzeŜeniem ust. 3. 
3. Kandydaci na studia spoza Unii Europejskiej starający się o wizę do Polski 

wnoszą opłatę za pierwszy rok studiów na podstawie przesłanego kandydatowi Letter of 
Offer. Wniesienie opłaty jest warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Rektora o przyjęciu 
na studia. 

4. Rektor na wniosek cudzoziemca moŜe wyrazić zgodę na rozłoŜenie opłaty,  
o której mowa w § 1 na raty (semestralne/roczne). 

5. Rektor, na wniosek studenta, moŜe obniŜyć opłatę w przypadku: 
1/ trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, 
2/ podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów lub innej 

odpłatnej formy kształcenia w Uczelni. 
6. Szczegółowe warunki oraz terminy pobierania opłat od cudzoziemców określa 

Umowa o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadzie 
odpłatności, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. ”. 

 
 

2/ § 8 otrzymuje następujące brzmienie:  
 

„§ 8. Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie do studentów rozpoczynających 
studia w roku akademickim 2009/2010 oraz studentów kontynuujących studia.”. 
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§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 

 
§ 3. Zarządzenie    wchodzi    w    Ŝycie    z    dniem    podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 prof. dr hab. Marek Bojarski 
              R E K T O R 

   


