
 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie 

Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się  

w roku akademickim 2021/2022 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa wysokość opłat za następujące usługi edukacyjne: 
1/ kształcenie obywateli polskich i cudzoziemców na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim; 
2/ powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za 

udział w zajęciach nieobjętych planem studiów na stacjonarnych  

i niestacjonarnych studiach oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 

doktoranckich prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich  

i cudzoziemców; 
3/ kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku 

polskim; 

4/ kształcenie, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce 

oraz udział w zajęciach nieobjętych planem studiów na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych w języku angielskim dla obywateli polskich  

i cudzoziemców. 
 

§ 2.1. Wysokość opłat za kształcenie obywateli polskich i cudzoziemców na studiach 

niestacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku 

polskim określają: 
1/ Załącznik Nr 1 na Wydziale Filologicznym; 
2/ Załącznik Nr 2 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych; 
3/ Załącznik Nr 3 na Wydziale Nauk Społecznych; 
4/ Załącznik Nr 4 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 

2. Wysokość opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku polskim dla obywateli 

polskich i cudzoziemców za: 
 powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,  

 udział w zajęciach nieobjętych planem studiów, 

 ustalone różnice programowe w przypadku zmiany formy studiów lub 

przeniesienia się z innej uczelni, 

określa Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
3. Wysokość opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach 

stacjonarnych prowadzonych w języku polskim określa Załącznik Nr 6 do niniejszego 

zarządzenia. 
4. Wysokość opłat związanych z kształceniem, powtarzaniem zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem 

studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych w języku angielskim 

określa Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 
5. Wysokość opłat za studia stacjonarne w języku angielskim finansowane ze 

środków celowych zewnętrznych określa Załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 

określonych w Załączniku Nr 6, nie pobiera się od: 
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 osoba, której wydano decyzję w sprawie 

stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

7/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, 

wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium 

Polski. 

 

§ 4. Wysokość opłat dla cudzoziemców za lektorat z języka polskiego jako obcego 

realizowany w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców określa Załącznik  

Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5. Wysokość semestralnych opłat za zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego 

oraz wysokość opłat za zajęcia wyjazdowo-weekendowe i obozy sportowo-rekreacyjne 

realizowane w ramach zaliczenia wychowania fizycznego określa Załącznik Nr 10 do 

niniejszego zarządzenia. 
 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
                                                        
 

                                                           prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

 R E K T O R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

 

Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne) dla obywateli polskich  

i cudzoziemców na Wydziale Filologicznym rozpoczynające się w roku akademickim 

2021/2022 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Lp. Kierunek 

 

Roczna opłata w złotych 

 

1.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

pierwszego stopnia 5500 

2.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

drugiego stopnia 5400 

3.  
Filologia polska  

pierwszego stopnia 4100 

4.  
Filologia polska  

drugiego stopnia 4100 

5.  
Anglistyka   

pierwszego stopnia 4700 

6.  
Anglistyka   

drugiego stopnia 5100 

7.  
Filologia germańska   

pierwszego stopnia 4900 

8.  
Filologia germańska   

drugiego stopnia 5000 

9. 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

pierwszego stopnia 
3700 

10. 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

drugiego stopnia 3700 

11. 
Komunikacja wizerunkowa   

pierwszego stopnia 5500 

12. 
Komunikacja wizerunkowa   

drugiego stopnia 5400 

13. 
Publikowanie cyfrowe i sieciowe 

pierwszego stopnia 4500 

14. 
Publikowanie cyfrowe i sieciowe 

drugiego stopnia 
 

4500 

 
 
 
 

                               
 
                                 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r.  

           

Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne dla obywateli polskich  

i cudzoziemców na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH 

 

1. Studia niestacjonarne – zaoczne - rozpoczynające się w roku akademickim 

2021/2022 

 

Lp. Kierunek 

 

Roczna opłata w złotych 

 

1.  Historia 

pierwszego stopnia 
3600 

 

 

2.  Historia 

drugiego stopnia 3600 

3.  Pedagogika 

pierwszego stopnia 4950 

4.  Pedagogika 

drugiego stopnia 4950 

 

5.  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

jednolite studia magisterskie 4950 

6.  Pedagogika specjalna 

jednolite studia magisterskie 4950 

 

2. Studia niestacjonarne – wieczorowe - rozpoczynające się w roku akademickim 

2021/2022 

 

Kierunek 

 

Roczna opłata w złotych 

 

Psychologia jednolite studia magisterskie 7000 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia24 lutego 2021 r. 

 

Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne) dla obywateli polskich  

i cudzoziemców na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczynające się w roku 

akademickim 2021/2022 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

 

Lp. Kierunek 

 
Roczna opłata w złotych 

 

1.  
Bezpieczeństwo międzynarodowe 

drugiego stopnia 4050 

2.  
Bezpieczeństwo narodowe 
pierwszego stopnia 4150 

3.  
Dyplomacja europejska 
pierwszego stopnia 3900 

4.  
Dyplomacja europejska 

drugiego stopnia 4050 

5.  
Europeistyka 
pierwszego stopnia 3400 

6.  
Europeistyka 

drugiego stopnia 3600 

7.  
Filozofia 
pierwszego stopnia 3300 

8.  
Filozofia 

drugiego stopnia 3500 

9.  

Politologia 
pierwszego stopnia 4050 

10.  
Politologia 

drugiego stopnia 4050 

11.  
Praca socjalna 
pierwszego stopnia

   4050 

12.  
Socjologia 

pierwszego stopnia 4050 

13.  
Socjologia 

drugiego stopnia 4050 

14.  
Socjologia ekonomiczna 

pierwszego stopnia 4050 

15.  
Socjologia grup dyspozycyjnych 
pierwszego stopnia 4050 



16.  
Socjologia grup dyspozycyjnych 
drugiego stopnia 4050 

17.  
Stosunki międzynarodowe 
pierwszego stopnia 4150 

18.  
Stosunki międzynarodowe 

drugiego stopnia 4050 

19.  
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 

drugiego stopnia 
4050 

 

20.  
Zarządzanie projektami społecznymi 

pierwszego stopnia 
4050 

 

21.  
Zarządzanie projektami społecznymi 

drugiego stopnia 4050 

 

 

Kierunek 

 

Roczna opłata w złotych 

 

Studia Doktoranckie Nauk o Socjologii 5700 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne dla obywateli polskich  

i cudzoziemców na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
 

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 

 

 
1. Studia niestacjonarne – zaoczne - rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 

 

Lp. Kierunek Roczna opłata w złotych 

1.  
Administracja 
pierwszego stopnia 

5500 

 

2.  
Administracja 

drugiego stopnia 
5700 

 

3.  

Ekonomia 
pierwszego stopnia 
 

5300 

 

4.  
Ekonomia 

drugiego stopnia 
5500 

 

5.  
Prawo 
jednolite studia magisterskie 

6100 

 

6. 

Konsulting prawny i gospodarczy 

drugiego stopnia 

 

6400 

7. 

Kryminologia 

pierwszego stopnia 5500 

8. 

Kryminologia prawnicza 

drugiego stopnia 5700 

 

2. Studia niestacjonarne - wieczorowe- rozpoczynające się w roku akademickim 

2021/2022 

 

Kierunek Roczna opłata w złotych 

Prawo jednolite studia magisterskie 7700 

 

3. Wysokość opłaty za niestacjonarne (zaoczne) studia doktoranckie w roku 

akademickim 2021/2022 

 

Kierunek 

 

Roczna opłata w złotych 

 

Studia Doktoranckie Nauk Prawnych 7400 

 
 



Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów oraz za ustalone różnice 

programowe w przypadku zmiany formy studiów lub przeniesienia się z innej uczelni 

na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach oraz stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach doktoranckich prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich  

i cudzoziemców. 

Lp. Jednostka 
Stawka za 
powtarzanie zajęć 
(w zł za godzinę zajęć) 

Stawka za zajęcia 

nieobjęte planem 
studiów 
(w zł za godzinę zajęć) 

1. Wydział Chemii 10 10 

2. Wydział Filologiczny 11 11 

3. Wydział Fizyki i Astronomii 7 - 

4. Wydział Matematyki i Informatyki 6 - 

5. 
Wydział Nauk Historycznych  

i Pedagogicznych 
11 11 

6. 

Wydział Nauk Biologicznych 

 
Przygotowanie pracy licencjackiej  
lub przygotowanie pracy magisterskiej  
w pracowni na Wydziale Nauk Biologicznych 

 

19 

 

 

95 zł/semestr 

19 

 

 

- 

7. Wydział Biotechnologii 10 10 

8. 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska 
15 15 

9. Wydział Nauk Społecznych 11 11 

10. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 15 15 

11. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 9 9 

12. Centrum Edukacji Nauczycielskiej** 9 9 

 
*Stawki za powtarzanie przedmiotów lub za zajęcia nieobjęte planem studiów dotyczą doktorantów, którzy 
rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017. 
**Wysokość opłaty za powtarzanie praktyk nauczycielskich ciągłych zgodnie z wymiarem określonym  
w planie wynosi 183 zł za tydzień praktyk. 
 

1. Stawka za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów na 

studiach na kierunku ochrona środowiska wynosi 16,00 zł za godzinę. 
 

2. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego wynosi 8,00 zł za 

godzinę zajęć.     
 

3. Wysokość opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynosi 150,00 zł. 
 



Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem cudzoziemców* na studiach stacjonarnych  

w języku polskim 
 

1. Wysokość rocznej opłaty za kształcenie wynosi:  

Wydział Biotechnologii 
2200 euro 

Wydział Chemii 
2200 euro 

Wydział Filologiczny 
2200 euro 

Wydział Fizyki i Astronomii 
2200 euro 

Wydział Matematyki i Informatyki 
2200 euro 

Wydział Nauk Biologicznych 
2200 euro 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2500 euro 

Wydział Nauk Społecznych 2200 euro 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
2500 euro 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
2200 euro 

 

2. Opłata za I rok studiów powiększona jest o 150 euro i uiszczana jest w euro. 
3. Opłata za kolejne lata studiów może być uiszczana w PLN według średniego kursu złotego  

w stosunku do euro, ogłaszanego Obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 

sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji – w 

roku dokonywania płatności (informacja o kursie złotego znajduje się również na stronie BIP 

Uniwersytetu https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html). 
4. Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej. 

 

 

*nie dotyczy cudzoziemców określonych w § 3 niniejszego zarządzenia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html


 
Załącznik Nr 7 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem, powtarzaniem zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem 

studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku angielskim dla 

obywateli polskich i cudzoziemców 

Wydział 

 

OBYWATELE POLSCY 

I CUDZOZIEMCY* 

(opłata za rok studiów) 

 

CUDZOZIEMCY 

(opłata za rok studiów) 

 

studia stacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego stopnia  

Wydział Biotechnologii 
2200 euro 3500 euro** 

Wydział Chemii 
2200 euro 3500 euro** 

Wydział Filologiczny 
2200 euro 3500 euro** 

Wydział Fizyki i Astronomii 
2200 euro 3500 euro** 

Wydział Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych:   

EUROPEAN CULTURES, I stopnia 

stacjonarne 
1500 euro 

 

3000 euro** 

 

HISTORIA W PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ (PUBLIC HISTORY),  
II stopnia stacjonarne 

2200 euro 3500 euro** 

Wydział Nauk Społecznych 2000 euro 
 

3000 euro** 

 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska 

2200 euro 3500 euro** 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
2200 euro 3500 euro** 

studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego stopnia  

Wydział Filologiczny 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; 

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/european-cultures-i-stopnia-stacjonarne-w-j-angielskim/
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/european-cultures-i-stopnia-stacjonarne-w-j-angielskim/
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/historia-w-przestrzeni-publicznej-ii-stacjonarne-w-j-angielskim/
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/historia-w-przestrzeni-publicznej-ii-stacjonarne-w-j-angielskim/
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/historia-w-przestrzeni-publicznej-ii-stacjonarne-w-j-angielskim/


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/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie 

stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

6/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem) 

obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski. 

 

**opłata za pierwszy rok studiów powiększana jest o 150 euro. 
 

1. Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej. 

2. Obywatele polscy mogą uiszczać opłaty w PLN. 

3. Cudzoziemcy, od drugiego roku studiów, mogą uiszczać opłaty w PLN. 

4. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce 

oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów wynosi 5 euro lub równowartość w 

PLN za godzinę zajęć. Suma opłat za powtarzanie zajęć w danym okresie rozliczeniowym 

nie może przekroczyć wysokości czesnego za ten okres. 
 

 

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, 

ogłaszanego Obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie aktualnego progu 

unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji – w roku dokonywania płatności 

(informacja o kursie złotego znajduje się również na stronie BIP 

Uniwersytetu https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html


Załącznik Nr 8 
do zarządzenia Nr 22/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

Wysokość opłat za studia stacjonarne w języku angielskim finansowane ze środków 

celowych zewnętrznych 

 

POZIOM I FORMA studiów 
OBYWATELE POLSCY 

I CUDZOZIEMCY 
(opłata za rok studiów) 

CUDZOZIEMCY 

(opłata za rok studiów) 

Data Science, studia stacjonarne, 

drugiego stopnia 
nieodpłatnie nieodpłatnie 

 

 

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za 

prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów wynosi 5 euro lub równowartość w PLN za godzinę 

zajęć. Suma opłat za powtarzanie zajęć w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 

wysokości czesnego za ten okres. 
 

 

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, 

ogłaszanego Obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie aktualnego progu 

unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji – w roku dokonywania płatności 

(informacja o kursie złotego znajduje się również na stronie BIP 

Uniwersytetu https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html
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  Roczne stawki opłat za lektorat z języka polskiego dla cudzoziemców 
prowadzony w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

1. Wysokość rocznej opłaty za lektorat języka polskiego jako obcego objęty 

obowiązkowym programem studiów dla cudzoziemców studiujących w języku angielskim  

z programów studiów pierwszego i drugiego stopnia wynosi 850,00 zł. 
 

2. Wysokość opłaty za powtarzanie obowiązkowego lektoratu z języka polskiego jako 

obcego wynosi 15,00 zł za godzinę. 
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Semestralne stawki opłat za zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego oraz obozy  

sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach zaliczenia wychowania fizycznego   

 

I. Zajęcia podstawowe dofinansowane przez Uniwersytet Wrocławski: 

 1. Pływanie   

Wrocławskie Centrum SPA,  

ul. Teatralna 10-12 

- 190 zł 

 

 2. Pływanie       
Klub Sportowy „AZS Wrocław” 

ul. Mianowskiego 2B 

- 180 zł 

 

 3. Aqua aerobic   

Uniwersytet Przyrodniczy 
ul. Chełmońskiego 43 

- 180 zł 

 

 4. Tenis       
AWF we Wrocławiu 
al. I.J. Paderewskiego 35 

Klub Sportowy „AZS Wrocław” 

ul. Mianowskiego 2B 

- 190 zł 

 

 5. Squash      
Centrum Sportowe Hasta La Vista 

ul. Góralska 5 

- 180 zł 

 

 6. Wioślarstwo    

Przystań AZS 
ul. Na Grobli 30-32 

- 100 zł 

II. Zajęcia podstawowe - opłacane przez studenta: 

 1. Jeździectwo  - Krzyżanowice - 450 zł – 600 zł 

III. Zajęcia weekendowe – opłacane przez studenta 

 1. Turystyka kajakowa 

 

- od 400 zł do 500 zł 

 2. Narciarstwo biegowe - od 400 zł do 500 zł 

 3. Turystyka piesza 

 

- od 100 zł do 250 zł 

 

 4. Turystyka rowerowa - od 100 zł do 250 zł 

Koszt obejmuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie, wypożyczenia sprzętu (kajaki), nie 

obejmuje wyżywienia i dojazdu. 

IV. Obozy sportowo – rekreacyjne – opłacane przez studenta 

 1. Kajakowy  - od 650 zł do 700 zł 

 2. Fitness  - od 800 zł do 900 zł 

 3. Jeździecki  - od 1000 zł do 1500 zł 

 4. Wodniacki  - od 800 zł do 1000 zł 

 5. Stacjonarny (w obiektach Uczelni) - od 150 zł do 250 zł 

Koszt obejmuje zakwaterowanie (dotyczy pkt 1-4), ubezpieczenie, wypożyczenie sprzętu 

i bilety wstępu. Nie obejmuje dojazdu i wyżywienia. Koszt obozu stacjonarnego 

obejmuje bilety wstępu i ubezpieczenie.  
 

 


