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K O M U N I K A T 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

          z  dnia     7  grudnia  2006 r. 
 

w sprawie stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru 
„Umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców  

podejmujących studia na zasadach odpłatności” 
 
 
 
 
 

 Przekazuję   do   wykorzystania  wzór „Umowy o warunkach wnoszenia opłat przez 
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności”, obowiązującej od dnia  
1 października  2006 r. i stanowiącej Załącznik do niniejszego komunikatu. 
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Załącznik 
do komunikatu 
z  dnia  7 grudnia 2006 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 (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez 
cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz. U. Nr 69, 
poz. 634)  oraz  zarządzenia Nr 44/2002 Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 
2002 r. w sprawie opłat za studia wnoszone przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim, w dniu………………………………………………………... 
we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowaną przez …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią/Panem ………………………………………………………………………………….. 
                                             (imię i nazwisko) 
 
zamieszkałą/zamieszkałym……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
legitymującą/ym/ się paszportem  nr…………………………..……………………………….. 
PESEL…………………………..studentem  Wydziału………………………………………...  
                                                                                          (nazwa wydziału i rok studiów) 
 
zwanym dalej „studentem”, 
następującej treści:  
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem  umowy   jest   określenie  warunków   wnoszenia   opłat   przez   studentów – 
    cudzoziemców za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne  związane  z  kształceniem 
    na stacjonarnych/niestacjonarnych  studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, 
    studiach jednolitych magisterskich *  na 
    kierunku ……………………………………………………………………………………... 
    zwane dalej „opłatą”, odbywanych na podstawie art. 43 ust. 3  i  4  lub ust. 5 ustawy  Prawo 
    o szkolnictwie wyższym.     
 
2. Wysokość  opłat  za  studia   ustala   w   drodze  zarządzenia   Rektor.  W  dacie  zawierania 
    niniejszej umowy, na podstawie zarządzenia  Nr 44/2002 Rektora opłata wynosi 3 500 euro  
    (trzy tysiące pięćset) za każdy rok akademicki. 
 
3. Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą opłaty        
    obniżone o 30%. 
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4. Student wnosi w pierwszym  roku  nauki  opłatę  podwyższoną  o  równowartość  200 euro,         
    niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. 
                                                               

§ 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, a szczegółowe warunki studiowania na  poszczególne  lata 
    zawierające: wykaz przedmiotów wraz  z  liczbą  godzin  wykładów, ćwiczeń, laboratoriów 
    i  praktyk  oraz  wykaz   nazwisk   osób   prowadzących  zajęcia  dydaktyczne  wraz   z   ich 
    stopniami naukowymi są podawane do wiadomości studenta przed  rozpoczęciem  każdego 
    semestru. 
   
3. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin studiów  obowiązujący      
    w Uczelni, a nadto zapoznał się z treścią zarządzenia Rektora, o którym mowa w § 1 ust. 2. 
 

§ 3 
 
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za  cały  rok  akademicki  w  terminie  do  dnia 
    rozpoczęcia kształcenia.      

 
2. Student wnosząc  opłatę za studia  wskazuje  rok  akademicki, za  który  wnosi  opłatę  oraz 
    nazwę wydziału i kierunku. 
 
3. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Uczelni w przeliczeniu na złote polskie według  
    kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. 
 
4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.  
 
5. W   przypadku    nieuiszczenia    w   obowiązującym    terminie   opłat,  student   otrzymuje   
    ponaglenie. W przypadku zalegania z opłatą  przez  okres  dłuższy  niż  3  miesiące  student 
    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. Student oświadcza, iż wiadomym mu jest, że 
    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.   
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§ 5 
 

Student po ukończeniu studiów, o których mowa w § 1, uzyskuje tytuł ………………………. 
 

§ 6 
 
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,    
    3/ z dniem doręczenia dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów. 
 

§ 7 
 
1. Opłaty   za   naukę   podlegają   zwrotowi  za  okres  niepobierania   nauki,  jeżeli  student – 
    cudzoziemiec   otrzymał   urlop   lub   zrezygnował   z   nauki   z   powodów   zdrowotnych 
    potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych. 
   
2. Uczelnia  dokonuje   zwrotu   nadpłaconej   opłaty   na   konto   wskazane   przez   studenta,   
    w przypadku jego braku przekazem pocztowym na koszt studenta. 
 

§ 8 
 
Student zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej 
zmianie danych, określających go jako stronę niniejszej umowy, a szczególnie adresu 
zamieszkania, z zastrzeżeniem poniesienia skutków w przypadku uchybienia temu 
obowiązkowi, w tym uznanie za doręczoną korespondencję  kierowaną na ostatni adres 
podany przez studenta.  
 

§ 9 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania  
studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach  
oraz zarządzenie Nr 44/2002 Rektora Uczelni, o którym mowa w § 1 ust. 2.  
 

§ 10 
 
Zmiana umowy wymaga  formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
             za Uniwersytet Wrocławski                                           Student                      
 
 
 
*  niepotrzebne skreślić.  


