
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia stawek opłat za studia w języku angielskim dla 
obywateli polskich i cudzoziemców w roku akademickim 2020/2021  

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity z 2020 r., poz. 85, z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa: 
1/ Wysokość opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w języku angielskim 

dla obywateli polskich i cudzoziemców w roku akademickim 2020/2021 – 
Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2/ Wysokość opłat za studia stacjonarne w języku angielskim dla obywateli 
polskich i cudzoziemców finansowane lub dofinansowywane ze środków 
pozabudżetowych lub wynikające z zawartych umów międzynarodowych w 
roku akademickim 2020/2021 – Załącznik 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 5/2020 
z dnia 20 stycznia 2020 
 

Wysokość opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w języku angielskim dla 

obywateli polskich i cudzoziemców w roku akademickim 2020/2021 

 

POZIOM I FORMA studiów 

OBYWATELE POLSCY 
I CUDZOZIEMCY* 

(opłata za rok studiów) 

 

CUDZOZIEMCY 

(opłata za rok studiów) 

 

studia stacjonarne: pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia 

2200 euro  3500 euro** 

studia niestacjonarne: pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia 

1650 euro 2750 euro** 

* dotyczy: 
1/ cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej; 

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
połączenia się z rodziną; 

4/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 
Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5/ cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka 
polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. 
Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez 
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 
Jako Obcego; 

6/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w 
sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

7/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, 
wnukiem) obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium 
Polski. 

**opłata za pierwszy rok studiów jest powiększana o 150 euro. 
 
1. Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej. 
2. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce 

oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów wynosi 5 euro za godzinę zajęć lub 
równowartość w PLN. Suma opłat za powtarzanie zajęć w danym okresie rozliczeniowym 
nie może przekroczyć wysokości czesnego za ten okres. 

3. Obywatele polscy mogą uiszczać opłaty w PLN według średniego kursu złotego w 
stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności. 

4. Cudzoziemcy, od drugiego roku studiów, mogą uiszczać opłaty w PLN według średniego 
kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności. 

 
 



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 5/2020 
z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
Wysokość opłat za studia stacjonarne  w języku angielskim dla obywateli 
polskich i cudzoziemców finansowane lub dofinansowywane ze środków 
pozabudżetowych lub wynikające z zawartych umów międzynarodowych  

w roku akademickim 2020/2021 
 

NAZWA KIERUNKU 

POZIOM I FORMA studiów 

OBYWATELE POLSCY  
I CUDZOZIEMCY* 

(opłata za rok studiów) 

CUDZOZIEMCY 
(opłata za rok studiów) 

Global Communication, studia 

stacjonarne, drugiego stopnia  
1540 euro 2300 euro** 

Data Science, studia stacjonarne, 
drugiego stopnia  

nieodpłatne nieodpłatne 

* dotyczy: 
1/ cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej; 

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
połączenia się z rodziną; 

4/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 
Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5/ cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka 
polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. 
Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez 
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 
Jako Obcego; 

6/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w 
sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

7/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, 
wnukiem) obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium 
Polski. 

**opłata za pierwszy rok studiów jest powiększana o 150 euro. 
 
1. Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej. 
2. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce 

oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów wynosi 5 euro za godzinę zajęć lub 
równowartość w PLN. Suma opłat za powtarzanie zajęć w danym okresie rozliczeniowym 
nie może przekroczyć wysokości czesnego za ten okres. 

3. Obywatele polscy mogą uiszczać opłaty w PLN według średniego kursu złotego w 
stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności. 

4. Cudzoziemcy, od drugiego roku studiów, mogą uiszczać opłaty w PLN według średniego 
kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady 



Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności.  

 
 

 


