
ZARZĄDZENIE Nr 129/2017 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 listopada 2017 r. 
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu 

Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć  
studia w języku angielskim 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) oraz  
w związku z 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 r., poz. 1501) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców 
zamierzających podjąć studia w języku angielskim stanowiącym Załącznik do zarządzenia 
Nr 122/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1/ § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Roczny Kurs Przygotowawczy jest 
spełnienie następujących wymogów: 
1/ posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
2/ posiadanie wizy, karty pobytu lub innego ważnego dokumentu 

uprawniającej do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie 
kursu, 

3/ posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia  
w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu 
kształcenia, 

4/ złożenie deklaracji uczestnictwa, której wzór znajduje się na stronie 
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, 

5/ wpłata wpisowego w wysokości 200 euro.”; 
 

2/ § 19 otrzymuje brzmienie: 
„§ 19 

1.  Skreślenie z listy uczestników kursu następuje w przypadku: 
1/ rezygnacji z kursu, 
2/ niedokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie, 
3/ niedopuszczenia do sesji egzaminacyjnej, 
4/ rażącego nieprzestrzegania Regulaminu Rocznego Kursu 

Przygotowawczego. 
2.  Poprzez rażące nieprzestrzeganie Regulaminu Rocznego Kursu 

Przygotowawczego rozumie się w szczególności: 
1/ notoryczne spóźnianie się, 
2/ liczne nieusprawiedliwione nieobecności, 
3/ arogancką, lekceważącą postawę wobec prowadzącego, 
4/ brak zaangażowania i postępów w nauce. 

3.  Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor Studium Intensywnej Nauki 
Języka Angielskiego. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do 
Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.”. 

 



§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw nauczania. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 

2017 r. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 


