Rektor

R/DOP – 014 – 2 – 2/14
PISMO OKÓLNE N R 2/ 2014
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
Na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w zw. z § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za
granicą (Dz. U. Nr 196, poz.1168) informuję, iż:
§ 1.
1. Dziekan Wydziału, którego Rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość
opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z
postępowaniem, przy czym opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej, tj.:
1) w roku 2014 nie może być wyższa niż 2470,00 zł,
2) od roku 2015 nie może być wyższa niż 2695,00 zł.
2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy, lub do kasy Uczelni, w terminie wyznaczonym przez
Dziekana.
3. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.
4. Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia przez Radę Wydziału braku właściwości do
przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego i wydaniu przez nią postanowienia o odmowie
przeprowadzenia postępowania.
5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy Dziekan Wydziału prowadzącego
postępowanie nostryfikacyjne może na wniosek wnioskodawcy zwolnić z opłaty lub obniżyć jej
wysokość.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 5 decyzje wydaje Dziekan.
§ 2.
Do postępowań wszczętych po dniu 1 października 2011 roku należy stosować powyższe
przepisy, z tym że w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku opłata, o której mowa w §
1 ust.1 nie może być wyższa niż 2262,50 zł.
§3
Niniejsze pismo wchodzi w życie z dniem podpisania.
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