
(Dział Organizacyjny - 2012) 

Zarządzenie Nr 108/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 września 2012 r. 
 

w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca  

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572,  
z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
(Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządzenie dotyczy opłat wnoszonych przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych. 
  

§ 2.1. Zarządzenie określa zasady pobierania opłat od cudzoziemców studiujących 
w języku polskim oraz w językach obcych, stawki opłat oraz zasady ich obniżania  
i rozkładania na raty.  

2. Cudzoziemcy, którym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie daje 
uprawnienia do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 
podejmujący studia w Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązani są wnosić z tego tytułu 
opłaty. 

3. Cudzoziemcy, którym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym daje uprawnienie 
do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą także podejmować 
studia za odpłatnością na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem. 

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 i 3 przyjmowani są na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim decyzją Rektora. 
 

§ 3.1. Cudzoziemcy podejmujący w Uniwersytecie Wrocławskim studia w języku 
polskim zobowiązani są wnosić opłaty w euro za cały rok akademicki na wskazany 
rachunek bankowy. 

2. Opłata powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji  
o przyjęciu na studia. 

3. Rektor na wniosek cudzoziemca może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na 
raty semestralne. 

4. Opłata za pierwszy rok studiów nie podlega rozłożeniu na raty semestralne. 
 

§ 4. Rektor, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć wysokość opłaty  
w przypadku: 

1) udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca; 
2) podjęcia  przez  cudzoziemca  drugiego  kierunku  studiów  lub  innej 

odpłatnej formy kształcenia w Uczelni. 
 

§ 5. Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę w języku polskim na 
warunkach odpłatności wnoszą opłaty obniżone o 30%.  
 

§ 6. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem § 11. 
 

§ 7.1. Cudzoziemcy kandydujący na studia prowadzone w języku obcym wraz  
z kompletem dokumentów składają w Biurze Współpracy Międzynarodowej potwierdzenie 
wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 euro. Opłata rejestracyjna nie podlega 
zwrotowi. 

2. Opłata za pierwszy rok studiów w języku obcym wnoszona jest na podstawie 
przesłanego cudzoziemcowi kandydującemu na studia Letter of Offer. Wniesienie opłaty 
jest warunkiem uzyskania ostatecznej decyzji Rektora o przyjęciu na studia. 
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§ 8. Szczegółowe warunki oraz terminy wnoszenia opłat przez cudzoziemców 
określa Umowa o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia 
na zasadzie odpłatności, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 9. Roczne stawki opłat wnoszonych przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 10.1. Cudzoziemcy podejmujący studia w Uniwersytecie Wrocławskim w języku 
polskim oraz w językach obcych, w pierwszym roku nauki wnoszą opłatę podwyższoną  
o kwotę 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków. 

2. Cudzoziemcom studiującym w języku obcym zalicza się na poczet 
podwyższonej opłaty opłatę rejestracyjną, o której mowa w § 7 ust. 1. 
 

§ 11.1. Opłata podlega zwrotowi w przypadku: 
1) otrzymania przez cudzoziemca decyzji o przyznaniu semestralnego 

/rocznego urlopu dziekańskiego a w przypadku doktorantów urlopu 
udzielonego przez kierownika studiów doktoranckich zgodnie  
z Regulaminem studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania nauki; 

2) rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych właściwym 
zaświadczeniem lekarskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania 
nauki ze względów zdrowotnych; 

3) nieotrzymania przez cudzoziemca kandydującego na studia wizy na wjazd 
do Polski. Zwrotowi podlega wysokość wpłaconej opłaty; 

4) wystąpienia innych udokumentowanych zdarzeń losowych 
uniemożliwiających podjęcie lub kontynuowanie studiów. Zwrotowi 
podlega: 

a) opłata za dany rok akademicki, jeżeli cudzoziemiec zrezygnuje ze 
studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego, 

b) opłata za semestr, na który cudzoziemiec nie uzyskał wpisu  
z powodu skreślenia z listy studentów/doktorantów/słuchaczy 
studiów podyplomowych. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli 
skreślenie z listy spowodowane było niedostarczeniem w terminie 
oryginałów dokumentów potwierdzających wcześniejszą edukację. 
Termin dostarczenia dokumentów określa oświadczenie, którego 
wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

5) uzyskania, przez Uniwersytet Wrocławski informacji o negatywnym 
przebiegu procesu nostryfikacji lub uznania dyplomu/świadectwa za 
równoważne z polskim. Zwrotowi podlega opłata za okres następujący po 
uzyskaniu przez Uniwersytet Wrocławski tej informacji. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1, opłata za studia w językach obcych 
podlega zwrotowi jeżeli: 

1) Uniwersytet Wrocławski - z przyczyn od niego niezależnych - nie zapewnił 
uczestnictwa w programie studiów, które wcześniej zaproponował 
kandydatowi; 

2) kandydat na studia, po przygotowawczym kursie językowym nie podejmuje 
studiów w  Uniwersytecie Wrocławskim.  

3. Zwrot opłaty następuje w euro na rachunek bankowy wskazany przez 
cudzoziemca.  

4. Koszt operacji bankowych związanych ze zwrotem opłaty ponosi cudzoziemiec, 
wyjątkiem pkt 1 ust. 2 § 11. 

5. We  wszystkich przypadkach wymienionych w ust. 1 kwota zwrotu opłaty dla 
studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych zostaje pomniejszona o prowizję 
agencji rekrutującej kandydatów na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, jeśli 
rezygnacja ze studiów nastąpi w pierwszym roku studiów. 

6. Wnosząc o zwrot opłaty cudzoziemiec przedkłada prawidłowo wypełniony 
Formularz zwrotu opłaty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia 
oraz komplet dokumentów upoważniających do ubiegania się o zwrot opłaty. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 składa się w: 
1) Biurze Współpracy Międzynarodowej, w przypadku cudzoziemca 

studiującego w języku obcym; 
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2) Dziale Nauczania, w przypadku cudzoziemca studiującego w języku 
polskim. 

§ 12. Zasady zwrotu opłat określonych w § 11 odnoszą się do stawek 
wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zwrotowi nie podlega 
kwota 200 euro, o której stanowi § 10 niniejszego zarządzenia. 

 
§ 13. W przypadku powtarzania przez studenta /doktoranta zajęć na studiach  

z powodu niezadowalających wyników w nauce cudzoziemiec podejmujący i odbywający 
studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym) ponosi opłaty w wysokości obowiązującej studentów 
/doktorantów będących obywatelami polskimi, określone w zarządzeniu Rektora  
w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 14. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie, cudzoziemiec 
otrzymuje ponaglenie oraz naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadku 
zalegania z opłatą przez okres dłuższy niż 3 miesiące cudzoziemiec zostaje skreślony  
z listy uczestników kształcenia. 
 

§ 15. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
ds. Nauczania. 

 
§ 16. Tracą moc: 

1) zarządzenie Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez 
cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim; 

2) zarządzenie Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
2 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie 8/2010 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie opłat za studia 
wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

 
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 

 
 
 
 
   
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
   R E K T O R 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 108/2012 
z dnia 20 września 2012 r. 

 
 

Umowa Nr …………………… 
o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców  

podejmujących studia na zasadach odpłatności 
 
zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki   
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania               
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późniejszymi zmianami), 
 
w dniu …………………………..…… we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego …………………………………………………………………….., 
                                                                     (numer pełnomocnictwa i data wydania) 

 
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………….…………………………  

(imię i nazwisko) 

zamieszkałą/zamieszkałym ………………………………………………………………………….………………………. 
posiadającą/ym adres do korespondencji:..………………………………………………………………………… 
legitymującą/ym się paszportem nr ………………………………………………………..…………………………… 
studentem/doktorantem/słuchaczem studiów podyplomowych*   

………………………..………………………………………………………………………………..….………………………………… 
                              (nazwa: wydziału, kierunku/studiów doktoranckich/studiów podyplomowych) 

 
zwanym dalej „Cudzoziemcem”, następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłat przez Cudzoziemca 
za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
wyższych /studiach doktoranckich /studiach podyplomowych* na: 
……………………………………………………………, odbywanych na podstawie art. 43 ust. 3, 4 lub 
5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Wysokość opłat za studia określona jest w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców 
studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, iż posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do 
kształcenia na kierunku, o którym mowa w § 1 i zobowiązuje się utrzymać je do 
końca planowanego okresu studiów. 

2. Uczelnia oświadcza, że warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dotyczącymi jej aktami wykonawczymi,  
a szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata zawierające: wykaz 
przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, 
punktów ECTS oraz wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich 
stopniami naukowymi są podawane do wiadomości studenta/doktoranta/słuchacza 
studiów podyplomowych* przed rozpoczęciem każdego semestru. 

3. Cudzoziemiec oświadcza, że znany jest mu Regulamin studiów obowiązujący  
w Uczelni, a ponadto zapoznał się z treścią zarządzenia Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców 
studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim, o którym mowa w § 1 ust. 2. 
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§ 3 

1. Cudzoziemiec zobowiązuje się do wnoszenia opłat za studia w następujących 
terminach i kwotach: 

 

- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ……………………… 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ……………………… 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ……………………… 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ……………………… 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ……………………… 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ……………………… 

 

2. Cudzoziemiec wnosząc opłaty za studia wskazuje rok akademicki, za który wnosi 
opłatę oraz nazwę wydziału, kierunku /studiów doktoranckich /studiów 
podyplomowych.* 

3. Opłata wnoszona jest na  rachunek bankowy Uczelni w euro; dane do przelewu: 
Nazwa i adres banku:  BZ WBK S.A. 1 O/W-w Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Polska 
Kod SWIFT: WBK PPL PP; 
Nr konta: PL57 1090 2398 0000 0001 0899 3964; 
Nazwa i adres odbiorcy: Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1,  
50-137 Wrocław, Polska. 

4. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.  
5. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie, Cudzoziemiec 

otrzymuje ponaglenie oraz naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadku 
zalegania z opłatą przez okres dłuższy niż 3 miesiące Cudzoziemiec zostaje skreślony 
z listy uczestników kształcenia. 

 
§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, określony w planie studiów, tj. na 
okres ………………. semestrów. 

2. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem studiów czas trwania studiów, o których 
mowa w ust. 1 ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy przedłuża się 
odpowiednio, bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu. Cudzoziemiec 
oświadcza, iż wiadome mu jest, iż w związku z przedłużeniem obowiązywania 
niniejszej umowy w trybie oznaczonym w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do 
uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora Uczelni,  
o którym mowa w § 1 ust. 2, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło 
do przedłużenia umowy. 

 
§ 5 

Rozwiązanie umowy następuje: 
1) z dniem upływu okresu, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2; 
2) z dniem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu studenta z listy  

studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych*; 
3) z dniem doręczenia dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów.  

§ 6 

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem § 7. 
 

§ 7 

1. Opłata podlega zwrotowi w przypadku: 
1) otrzymania przez Cudzoziemca decyzji o przyznaniu semestralnego/rocznego 

urlopu dziekańskiego a w przypadku doktorantów urlopu udzielonego przez 
kierownika studiów doktoranckich zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania 
nauki; 

2) rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych właściwym 
zaświadczeniem lekarskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania nauki 
ze względów zdrowotnych; 

3) nieotrzymania przez Cudzoziemca kandydującego na studia wizy na wjazd do 
Polski. Zwrotowi podlega wysokość wpłaconej opłaty; 
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4) wystąpienia innych udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających 
podjęcie lub kontynuowanie studiów. Zwrotowi podlega:  
− opłata, za dany rok akademicki, jeżeli cudzoziemiec zrezygnuje ze studiów 

przed rozpoczęciem roku akademickiego, 
− opłata za semestr, na który Cudzoziemiec nie uzyskał wpisu z powodu 

skreślenia z listy studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych*. 
Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli skreślenie z listy, spowodowane było 
niedostarczeniem w terminie oryginałów dokumentów  potwierdzających 
wcześniejszą edukację. Termin dostarczenia dokumentów określa deklaracja, 
której wzór stanowi Załącznik do zarządzenia Rektora w sprawie opłat za 
studia wnoszonych przez Cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie 
Wrocławskim; 

5) uzyskania przez Uczelnię informacji o negatywnym przebiegu procesu nostryfikacji 
lub uznania dyplomu, świadectwa za równoważne z polski. Zwrotowi podlega 
opłata za okres następujący po uzyskaniu przez Uniwersytet Wrocławski tej 
informacji. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1, opłata za studia w językach obcych 
podlega zwrotowi jeżeli: 
1) Uczelnia - z przyczyn od niej niezależnych - nie zapewniła uczestnictwa  

w programie studiów, które wcześniej zaproponowała kandydatowi; 
2) kandydat na studia, po przygotowawczym kursie językowym nie podejmuje 

studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  
3. Zwrot opłaty następuje w euro na rachunek bankowy wskazany przez Cudzoziemca. 
4. Koszt operacji bankowych związanych ze zwrotem opłaty ponosi Cudzoziemiec,  

z wyjątkiem zwrotu dokonywanego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1. 
5. W przypadku kandydatów na studia rekrutowanych dla Uczelni przez agencje 

rekrutacyjne kwota zwrotu opłaty zostaje pomniejszona o prowizję agencji 
rekrutującej, jeśli rezygnacja z kontynuacji nauki nastąpi w pierwszym roku studiów. 

6. Wnosząc o zwrot opłaty Cudzoziemiec przedkłada prawidłowo wypełniony Formularz 
zwrotu opłaty, którego wzór stanowi Załącznik do zarządzenia Rektora w sprawie 
opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz komplet dokumentów upoważniających do ubiegania się o zwrot 
opłaty. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 składa się w Biurze Współpracy 
Międzynarodowej/Dziale Nauczania*. 

 
§ 8 

Zasady zwrotu opłaty określone w § 7 odnoszą się do stawek określonych w Załączniku 
do obowiązującego Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za 
studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Zwrotowi nie podlega kwota 200 euro, o której stanowi § 10 ust. 1 wyżej wymienionego 
zarządzenia. 

§ 9 

Cudzoziemiec zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Uczelni           
o każdej zmianie danych, określających go jako stronę niniejszej umowy, szczególnie 
adresu do korespondencji. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja 
skierowana na ostatni podany przez studenta adres uznana zostanie za doręczoną.  
 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy         
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, 
poz. 572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów  
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 
Nr 190, poz. 1406, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie wewnętrzne akty 
normatywne obowiązujące na Uczelni regulujące zasady i tryb wnoszenia opłat za usługi 
edukacyjne odnoszące się do studentów /doktorantów /słuchaczy studiów 
podyplomowych* – Cudzoziemców. 
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§ 11 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 
 

§ 12 

Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień powyższej umowy 
rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo dla Uczelni. 
 

§ 13 

Cudzoziemiec wyraża zgodę na związane z realizacją tej umowy przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Uczelnię stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.             
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 

§ 14 

Umowę otrzymują: 
1. Cudzoziemiec - 1 egz. w języku polskim i 1 egz. w języku angielskim*, 
2. Uniwersytet Wrocławski - 2 egz. w języku polskim i 1 egz. w języku angielskim*. 

 
 

 
 
 

Uniwersytet Wrocławski                                                                  Cudzoziemiec 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 108/2012 
z dnia 20 września 2012 r. 

 
 
 
 
 

Roczne stawki opłat wnoszonych przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 
 
1. Dla cudzoziemców studiujących w języku polskim na: 
 

studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

- 3500 euro 

studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

- 3000 euro 

studiach doktoranckich - 4000 euro 

studiach podyplomowych - 3000 euro 

 
2. Dla cudzoziemców studiujących w językach obcych na: 
 

studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  - 3500 euro 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich 

- 3500 euro 

studiach doktoranckich - 4500 euro 

 
 
3. Dla obywateli Unii Europejskiej studiujących w językach obcych na: 
 
 

studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiach magisterskich 
 

 
- 

 
2000 euro 
 
 

studiach doktoranckich 
 

- 3000 euro 
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Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 108/2012  
z dnia 20 września 2012 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Oświadczam, że ukończyłem studia I stopnia ……………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa uczelni, data ukończenia studiów) 

 
i zobowiązuje się dostarczyć do Dziekanatu Wydziału ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… oryginał dyplomu 
ukończenia w/w studiów I stopnia w terminie nie później niż do końca trzeciego semestru 
podjętych przeze mnie studiów II stopnia (magisterskich) w języku angielskim                 
w Uniwersytecie Wrocławskim. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż dostarczenie oryginału ukończenia 
studiów I stopnia jest warunkiem koniecznym do ukończenia studiów II stopnia                
i uzyskania dyplomu magistra. 

W przypadku niedostarczenia oryginału w/w dyplomu w wyznaczonym wyżej 
terminie Uniwersytet Wrocławski nie dopuści mnie do obrony pracy dyplomowej oraz 
będzie to stanowiło podstawę do skreślenia mnie z listy studentów. 

Skreślenie z listy studentów z wyżej wymienionych powodów nie będzie stanowiło 
podstawy do zgłaszania roszczeń finansowych w stosunku do Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
 
 
 
 
………………………………..       ………………………………. 

(data)         (podpis) 
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Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 108/2012 
z dnia 20 września 2012 r. 
 

 
 

FORMULARZ ZWROTU OPŁATY 
TUITION FEE REFUND FORM 

Numer aplikacji 
Application Numbe 

 
Dane osobowe / Personal Data 
Imię 
First name 

 
 

Obywatelstwo 
Nationality 

 
 

Nazwisko 
Family name 

 
 

Płeć 
Gender 

 
 

Data i miejsce urodzenia 
Date and place of birth 

  
 

Numer paszportu 
Passport number 

 
 

Telefon 
Phone 

 
 

Telefon komórkowy 
Mobile 

 
 

Email  
 

Fax  
 

Adres 
Address 
 

 

 
Żądany zwrot / Refund Requested  
Opłata za 
Tuition fee for 

 
 

Okres nauki / rok 
Teaching period / year 

 
 

Powody zwrotu 
Reason for refund 

 
 

Kwota żądanego zwrotu 
Amount of refund requested 

 
 

 
Metoda zwrotu / Refund Method  
Nazwa banku 
Bank name 

 
 

Adres banku 
Bank address 

 

Numer konta (IBAN) 
Account number (IBAN) 

 
 

Numer BIC/SWIFT 
BIC/SWIFT number 

 
 

Posiadacz konta 
Account holder 

 
 

Adres posiadacza konta 
Account holder address 

 

 
Wszelkie informacje dotyczące zwrotu opłaty otrzymają Państwo w Dziale Nauczania lub Dziekanacie. 
INTERNATIONAL STUDENT REFUND POLICY 
Refunds are only paid in euro by bank transfer. Full details of UWr refund policy is available from the web 
www.international.uni.wroc.pl. 
 

                         
Podpis  Studenta / Student signature  

 

                  Doktoranta 
              Słuchacza studiów podyplomowych  
 

  


