
 
ZARZĄDZENIE Nr 170/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 14 lipca 2022 r. 

 
zmieniające zarządzenie Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
29 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone  

w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się  
w roku akademickim 2022/2023 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 93/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 

2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie 
Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023, 
Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 
nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                                                       
 
  

 
prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R 
 

                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 170/2022 
z dnia 14 lipca 2022 r. 
 
 
Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 93/2022 
z dnia 29 kwietnia 2022 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 20 - 

2. Wydział Filologiczny 15 - 

3. 
Wydział Fizyki i Astronomii 
 
Powtarzanie pracowni magisterskiej 

20 
 
100 zł/semestr 

- 

4. Wydział Matematyki i Informatyki 20 - 

5. 
Wydział Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych 

15 - 

6. 

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

 
20 
 
 
500 zł/semestr 

- 
 
 
 

7. Wydział Biotechnologii 20 - 

8. 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska 20 - 

9. Wydział Nauk Społecznych 15 - 

10. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 15 - 

11. 
Międzywydziałowe Studium Ochrony 
Środowiska 

20 - 

12. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 13 10*** 

13. Centrum Edukacji Nauczycielskiej** 15 - 

 
*Stawki za powtarzanie przedmiotów 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 210 zł za tydzień praktyk. 
 

*** Opłata dotyczy dodatkowych godzin dydaktycznych poza bezpłatnym limitem 60 godzin, które 
przysługują studentom studiów stacjonarnych na podstawie § 9 Zarządzenia Nr 42/2020 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. wprowadzającego Zasady nauczania nowożytnych 
języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 



 
 
 

1. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego wynosi 10,00 zł za 
godzinę zajęć.     
 

2. Wysokość opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynosi 150,00 zł. 

 
 


