
ZARZĄDZENIE  Nr 61/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 sierpnia 2008 r. 
 
 

w sprawie utworzenia oferty edukacyjnej pod nazwą „Study Abroad Program”  
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 43 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi 
zmianami), ustala się co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 października 2008 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim ofertę 
edukacyjną pod nazwą „Study Abroad Program” , zwaną dalej „ofertą edukacyjną”.  
 

§ 2.1. „Oferta edukacyjna” jest odpłatną formą kształcenia, skierowaną do studentów 
zagranicznych uczelni niebędących obywatelami polskimi - cudzoziemców, prowadzoną  
w ramach funkcjonujących w Uniwersytecie Wrocławskim studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

      2. „Oferta edukacyjna” jest dodatkową formą kształcenia, poza przewidzianymi  
w art. 44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanych na jego podstawie przepisach 
wykonawczych, opartą o zawarte porozumienie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. 

3. Kształcenie w ramach oferty edukacyjnej trwa nie dłużej niż 1 rok (2 kolejne 
semestry).  

4. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się przedłużenie okresu kształcenia 
w ramach „oferty edukacyjnej”. 

5. Warunki przedłużenia określa Rektor, w porozumieniu z kierownikiem 
jednostki prowadzącej kształcenie studenta. 

 
§ 3. Cudzoziemiec korzystający z „oferty edukacyjnej” otrzymuje na okres kształcenia 

status „studenta goszczącego” (visiting student) Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
§ 4.1. Podstawą przyjęcia na kształcenie w ramach oferty edukacyjnej jest: 

1) złożenie przez kandydata dokumentów stwierdzających posiadanie statusu 
studenta, potwierdzonych przez macierzystą uczelnię zagraniczną; 

2) zawarcie porozumienia dotyczącego kształcenia studenta pomiędzy 
Uniwersytetem Wrocławskim a zainteresowanym studentem - „Learning 
Agreement”; 

3) wniesienie wymaganych opłat, określonych w § 5 i § 6. 
 

2. W imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego „Learning Agreement” podpisuje 
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego, jako 
koordynator „oferty edukacyjnej” oraz Dziekan Wydziału, na którym student będzie 
realizował największą ilość godzin z zaplanowanego programu kształcenia. 

3. Porozumienie określone w ust. 1 pkt 2 określa program zaplanowanych zajęć 
oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. 

4. Program planowanych zajęć powinien przewidywać uzyskanie minimum 30 
punktów ECTS w semestrze. 
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§ 5.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kształcenie w ramach oferty edukacyjnej 

zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną i dostarczyć dowód wpłaty pocztą tradycyjną lub 
mailową. 

2. Opłata rekrutacyjna wynosi - wyrażaną w złotych polskich - równowartość 
kwoty 200 Euro i pozostaje w dyspozycji Biura Współpracy Międzynarodowej.  

       
§ 6.1 Kształcenie w ramach „oferty edukacyjnej” jest płatne. 

2. Opłata za semestr kształcenia wynosi - wyrażaną w złotych polskich - 
równowartość kwoty 1500 Euro.  

3. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem kształcenia, w pełnej wysokości. 
4. Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że występują uzasadnione i udokumen-

towane okoliczności, uzasadniające zwrot opłaty. 
5. Opłata określona w ust. 2 pokrywa, w szczególności koszty kształcenia, w tym 

przeprowadzanych egzaminów oraz wydania wykazu zaliczeń.  
6. Opłata za kształcenie stanowi środki będące w 100% do dyspozycji Wydziałów, 

na których student realizuje program kształcenia, w okresie trzech lat od uruchomienia 
programu, potem zgodnie z zasadami ogólnymi. 

7. Jeżeli student realizuje program kształcenia na kilku Wydziałach, opłata 
podlega proporcjonalnemu podziałowi według ilości godzin kształcenia na danym Wydziale, 
w stosunku do sumy zaplanowanych godzin w danym semestrze. Podziału środków dokonuje 
Wydział z największą liczbą zajęć. 

8. Wszelkie koszty kształcenia w ramach „oferty edukacyjnej” ponoszą Wydziały, 
na których student realizuje swój program. Ustęp 7 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 7. Opłaty, o których mowa w § 5 i 6 wyliczane są według obowiązującego - na dzień 

ich wniesienia - średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych, określanego w drodze rozporządzenia, przez 
Prezesa Rady Ministrów. 

 
§ 8.1. Dokumentem potwierdzającym kształcenie w ramach „oferty edukacyjnej” jest 

wykaz zaliczeń (Transcript of Records) uzyskanych w Uniwersytecie Wrocławskim, wydany 
przez Dziekana Wydziału, na którym student realizuje największą ilość godzin. 

2. Wykaz zaliczeń zawiera wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez 
studenta oraz przyporządkowaną im liczbę punktów ECTS.  

 
§ 9.1. Student ma prawo do ubiegania się o legitymację studencką. 

2. Legitymację studencką wydaje Dziekan Wydziału, na którym student będzie 
realizował największą ilość godzin z zaplanowanego programu kształcenia. 

  
§ 10. Student kształcący się w ramach „oferty edukacyjnej”: 

1/ ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Studiów oraz innych 
wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2/ nie jest uprawniony do korzystania ze świadczeń z funduszu pomocy 
materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 11. Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje  

i koordynuje zadania związane z kształceniem studentów w ramach „oferty edukacyjnej”. 
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§ 12. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

 
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 


