
 

UCHWAŁA Nr 20/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 57/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust. 1 po pkt. 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9  

w brzmieniu: 
  

„9)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.”; 

 
2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

 „§ 1a. Opłatę za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych 
pobiera się od studenta, który po roku kształcenia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów stacjonarnych nie otrzymał stypendium Rektora dla najlepszych studentów, w 
oparciu o kryteria określone w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego.”; 
 

3) w § 3:        

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9 mogą być uiszczane 
przez wszystkich studentów/doktorantów w ratach ustalonych przez radę 
wydziału na wniosek dziekana.”,   

 
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Opłatę za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów 
stacjonarnych student uiszcza w terminie: 

 do dnia 25 listopada kolejnego roku studiów, gdy studia rozpoczynają się 
od semestru zimowego, 

 do dnia 20 kwietnia kolejnego roku akademickiego, gdy studia 
rozpoczynają się od semestru letniego. 

Jeżeli dzień 25 listopada lub 20 kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.”.  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
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