
 

UCHWAŁA Nr 58/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia  
na studiach niestacjonarnych 

 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa zasady odpłatności za powtarzane 
zajęcia na studiach niestacjonarnych. 

 
§ 2. W przypadku reaktywacji w prawach studenta na podstawie § 41 ust. 2-6 

Regulaminu studiów dziekan ustala wysokość opłaty za semestr (rok), na który student 
jest wpisywany, biorąc pod uwagę liczbę przedmiotów uznanych za zaliczone oraz 
przedmioty do uzupełnienia. Określając wysokość opłat dziekan bierze pod uwagę 
obowiązujące stawki za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych. 

 
§ 3. Dziekan, wyrażając zgodę na warunkowe kontynuowanie studiów na 

podstawie § 35 Regulaminu studiów, określa wysokość opłat za te zajęcia, kierując się 
stawkami obowiązującymi za powtarzanie zajęć. Wniesioną przez studenta opłatę, w 
przypadku zaliczenia przedmiotów, odlicza się od opłaty za semestr (rok), w którym 
przedmioty te realizowane są zgodnie z planem studiów. 

 
§ 4.1. W przypadku powtarzania zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziale Filologicznym, 
Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Matematyki i Informatyki, student wnosi opłatę 
stanowiącą taki procent opłaty semestralnej (rocznej) jaki procent liczby godzin zajęć 
realizowanych w danym semestrze (roku) stanowi liczba godzin przeznaczona na 
realizację niezaliczonego przedmiotu. 

2. W przypadku powtarzania zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych na 
Wydziale Fizyki i Astronomii, Wydziale Chemii, Wydziale Nauk Biologicznych, Wydziale 
Biotechnologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, student wnosi opłatę według stawek ustalonych za 
powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych, jednak nie więcej niż 100% opłaty 
semestralnej (rocznej). 
 

§ 5. Tracą moc: 
1) uchwała Nr 129/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 

2006 r. w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach 
niestacjonarnych; 

2) uchwała Nr 16/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 
2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 129/2006 Senatu UWr 
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia 
na studiach niestacjonarnych. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i obowiązuje do dnia 

30 września 2013 r. 
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