
ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

   z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z  dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych 

rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które 

rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są 

kontynuowane w roku akademickim 2017/2018 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 43 oraz art. 99  

ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.  

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 poz. 1501), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone  

w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku 

akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 

2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018 wprowadza 

się następujące zmiany: 

1/ Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, 

2/ Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

        R E K T O R  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 82/2017 
z dnia 30 czerwca 2017 r. 
 

 
Załącznik Nr 12 
do zarządzenia Nr 40/2017 
z dnia 30 marca 2017 r. 

 

1.   Wysokość rocznej opłaty za studia prowadzone w języku angielskim 

rozpoczynające    się w roku akademickim 2017/2018: 

 

 

L.p. Kierunek 

Roczna opłata  

stawka w PLN – wg 

średniego kursu NBP 

- 4, 31   

stawka w EUR 

1 Administracja, specjalność 

Administration in International 

Organisations  

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

3 Biotechnology 

pierwszego stopnia stacjonarne 

8620 2000 

 

4 

BB.A. Bachelor of Bussines and 

Administration  

pierwszego stopnia stacjonarne 

8620 2000 

5 Chemistry 

pierwszego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

6 Chemia, specjalność  

- Advanced Synthesis in 

Chemistry  

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

8 Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, specjalność Journalism 

and Social Communication  

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

9 Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, specjalność Journalism 

and Social Communication  

drugiego stopnia  niestacjonarne  

(zaoczne)   

5387 1250 

10 Ekonomia, specjalność Master 

Managerial Economics 

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

11 European Cultures 

pierwszego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

12 Europeistyka, specjalność EU 

Regional Policy  

drugiego stopnia stacjonarne 

6034 1400 

13 Filologia specjalność Classics and 

European Identity 

pierwszego stopnia stacjonarne 

5818 1350 

14 Filologia specjalność filologia 

angielska, specjalizacja Empirical 

and Theoretical Linguistics 

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500  



15 Fizyka 

specjalność 

Master’s study of theoretical 

physics 

drugiego stopnia stacjonarne 

4310 1000 

16 Geografia, specjalność Tourism 

and Hospitality 

drugiego stopnia stacjonarne 

8620 2000 

17 Geologia, specjalność Applied 

Geoscience 

drugiego stopnia stacjonarne 

8620 2000 

18 Historia w przestrzeni publicznej 

(Public history) 

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

19 Komunikacja wizerunkowa 

specjalność Communication 

design 

pierwszego stopnia stacjonarne 

5818 1350 

20 Komunikacja wizerunkowa, 

specjalność Communication 

Management  

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

21 Komunikacja wizerunkowa, 

specjalność Communication 

Management  

drugiego stopnia  niestacjonarne 

(zaoczne) 

5387 1250 

22 Politologia 

specjalność:  

 Comparative Politics,  

 Global Security, 

 Media and Politics 

 Europe in the World 

pierwszego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

23 Politologia  

specjalność:   

 Public Policy,  

 Political Communication,  

 Public Administration,  

 Democracy and 

Development in Europe 

and Caucasus, 

  Central and East 

European Studies 

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

24 Socjologia, specjalność 

Intercultural Mediation 

drugiego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

25 Stosunki międzynarodowe, 

specjalność Global Studies 

pierwszego stopnia stacjonarne 

6465 1500 

26 Stosunki międzynarodowe, 

specjalność Global Studies 

drugiego stopnia stacjonarne 

6465              1500 

 

27 LL.M International and European 

Law 

drugiego stopnia stacjonarne 

8620 2000 



28 Studia doktoranckie 10775 2500 

 

 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach 

doktoranckich oraz stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach 

oraz studiach doktoranckich wynosi: 

 

1/ Wydział Fizyki i Astronomii – 7 zł za godzinę; 

2/ Wydział Biotechnologii – 7 zł za godzinę; 

3/ Wydział Chemii – 10 zł za godzinę; 

4/ Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 11 zł za godzinę; 

5/ Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – 20 zł za godzinę; 

6/ Wydział Prawa Administracji i Ekonomii- 13 zł za godzinę; 

7/ Wydział  Filologiczny– 17 zł za godzinę; 

8/ Wydział Nauk Społecznych – 11 zł za godzinę. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 82/2017  
z dnia 30 czerwca 2017 r. 
 

Załącznik Nr 14 
do zarządzenia Nr 40/2017 
z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

 

Roczne stawki opłat za studia dla cudzoziemców: 

 

1.  Wysokość rocznych opłat za studia dla cudzoziemców studiujących w języku 

polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 oraz studia, które 

rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane  

w roku akademickim 2017/2018. 

 

studia stacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia, jednolite magisterskie 

2500 euro 

  

studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia, jednolite magisterskie 

2000 euro 

 

stacjonarne studia doktoranckie 
3500 euro 

 

niestacjonarne studia doktoranckie 
3000 euro 

 

studia podyplomowe 
2500 euro 

 

 

2.  Wysokość rocznych opłat za studia dla cudzoziemców studiujących w języku 

angielskim 

 

studia stacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia 

3000 euro 

 

studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia 
2000 euro 

studia doktoranckie 3000 euro 

 

Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej wskazanej w pkt 1-2. 


