
 

 

              
     

 

 

 

 

       Uchwała nr 8/2018  

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
                                          z dnia 19 stycznia 2018 roku  

 

w sprawie  propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na 

Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  dla cykli dydaktycznych 

rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 

 
§ 1. 

Rada Wydziału  określiła  wysokości  opłat za usługi edukacyjne  na Wydziale Nauk o 

Ziemi i Kształtowania Środowiska w roku akademickim 2018/2019: 

 
1. Za studia niestacjonarne :  

Inżynieria geologiczna 
pierwszego stopnia  niestacjonarne (zaoczne)    6400 PLN 

Studia doktoranckie geologii  

(trzeciego stopnia), niestacjonarne (zaoczne)    6500 PLN 

 

 

2.  Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz    

studiach doktoranckich wynosi 15 zł za godzinę. 

 

 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich  

wynosi 15 zł za godzinę. 

 

4.  Stawka za potwierdzanie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, jednego 

przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 1500 zł, stawka 

za potwierdzanie każdego kolejnego przedmiotu w ramach złożonego wniosku wynosi 750 zł.  

 

5.  Wysokość rocznej opłaty za studia prowadzone w języku angielskim rozpoczynające się w  

roku akademickim 2018/2019:  

  

Kierunek/specjalność            Roczna stawka w Euro  

 

Geografia - Tourism and Hospitality      2000 euro 

 (studia drugiego stopnia)     

Geologia - Applied Geoscience                2000 euro  

 (studia drugiego stopnia) 

 

       
Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i 

drugiego stopnia  oraz stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia  oraz studiach doktoranckich wynosi  20 złotych za godzinę.  

 

 

 



 

 

6.Roczne stawki opłat za studia dla cudzoziemców: 

 

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

rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019  

 

 Stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia        2500 euro 

 Stacjonarne studia doktoranckie         3500 euro  

 Niestacjonarne studia doktoranckie   3000 euro   

 

  

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

rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 oraz studia, które rozpoczęły się  

w roku akademickim 2016/2017 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 

2017/2018  

   
 Stacjonarne drugiego stopnia         3000 euro  

           

W Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska dla kierunku ochrona 

środowiska 

         

 1. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz  

studiach doktoranckich wynosi 16 zł za godzinę. 

 

 2. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich  

 wynosi 16 zł za godzinę. 

 

Wysokość rocznych opłat za studia dla cudzoziemców studiujących w języku polskim 

rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019  

 

 Stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia       2500 euro 
 

 

§ 2. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

 

  Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 

 

        

 

 

  
 

 


