
Zarządzenie Nr 47/2001 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2001 r. 
 

 w sprawie zmian do zarządzenia Nr 34/2001 Rektora Uniwersytetu  
 Wrocławskiego  z  dnia 2  lipca 2001 r. w sprawie  opłat  za zajęcia  
 dydaktyczne 
 
 Na  podstawie art. 49 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o 
szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni ( Dz. U. Nr 
84, poz. 380 ) oraz uchwały Nr 52/2001 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 wrze-
śnia 2001 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 1 października 2001 r. do zarządzenia Nr 34/2001 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
  1/ do § 6 pkt. 6 dopisuje się drugie zdanie w brzmieniu: 
      „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  dopuszcza opóźnienie  wpisu 

    i opłaty za semestr pod warunkiem uiszczenia dodatkowej kwoty w wyso- 
    kości 100 zł.”  

 
  2/ zapis „Uwaga” w Załączniku Nr 3 otrzymuje brzmienie: 
      „W przypadku powtarzania na studiach zaocznych i wieczorowych całego 
      semestru student wnosi 100% odpłatności za dany semestr, natomiast przy 
      powtarzaniu na kierunkach : 

- humanistycznych  (z wyjątkiem prawa, administracji i ekonomii) 
płaci 20%  stawki semestralnej za  każdy  powtarzany  przedmiot, 
jednak nie więcej  niż  100% opłaty semestralnej. Prawo, admini- 
stracja i ekonomia płaci 25% stawki semestralnej za każdy powta- 
rzany przedmiot, jednak nie więcej niż 100% stawki semestralnej. 
Studenci zaoczni, którzy  powtarzają  II rok ekonomii lub  III rok 
prawa i  administracji ( w nowym trybie studiowania ) płacą 25%  
stawki rocznej za każdy powtarzany przedmiot, jednak nie więcej  
niż 100% opłaty rocznej,  

- eksperymentalnych według stawek ustalonych za powtarzanie na  
studiach dziennych ( Załącznik Nr 1 ).” 

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

 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


