
ZARZĄDZENIE  Nr 32/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 marca 2013 r. 
 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia  
 w Uniwersytecie Wrocławskim 

w roku akademickim 2012/2013 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1a 

ustawy  z  dnia  27   lipca  2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:  

 
 § 1. W Zarządzeniu Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 
akademickim 2012/2013 wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu: 
 
„9) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeŜeli są to ich studia na drugim lub   
     kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.”; 
 
 2/ w § 2 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu: 
 
„10. Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeŜeli są to ich  
       studia na drugim lub  kolejnym  kierunku  studiów  w  formie  stacjonarnej, określa  
       Załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.”; 
 
 3/ dodaje się Załącznik Nr 8 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Nauczania. 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 20 lutego 

2013 r. 

 

 

 

       prof. dr hab. Marek Bojarski 

                                                                                      R E K T O R  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik  
do zarządzenia Nr 32/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. 
 
 
Załącznik nr 8 
do zarządzenia Nr 34/2012 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 
 
 

ROCZNE OPŁATY  
ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH,  

JEśELI SĄ TO ICH STUDIA NA DRUGIM LUB KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW  
W FORMIE STACJONARNEJ  

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 
 
 

kierunek studiów stopień studiów opłata roczna 

informatyka II stopień 

(2-letnie) 

4480 zł 

informatyka II stopień 

(1,5-roczne) 

4600 zł 

matematyka  I stopień 

(3-letnie) 

4000 zł 

matematyka  II stopień 

(2-letnie) 

4000 zł 

fizyka  I stopień 

(3,5 letnie) 

3715 zł 

fizyka techniczna II stopień 

(1,5 – roczne) 

4940 zł 

 
 

 


