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ZARZĄDZENIE NR 58/2014
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., Nr
190, poz. 1406 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
Zarządzenie dotyczy opłat wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu na: studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.
§2
1. Zarządzenie określa zasady pobierania opłat od cudzoziemców studiujących w języku polskim oraz w języku
obcym, zasady obniżania i rozkładania ich na raty.
2. Cudzoziemcy, którym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie daje uprawnień do studiowania na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, podejmując studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
zobowiązani są wnosić z tego tytułu opłaty, zwane dalej czesnym w wysokości określonej Zarządzeniem Rektor
nr 29/2014.
3. Cudzoziemcy, którym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym daje uprawnienie do studiowania na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, mogą także podejmować studia na zasadach odpłatności na zasadach
określonych niniejszym zarządzeniem.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 i 3 przyjmowani są na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu decyzją Rektora.
§3
1. Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
zobowiązani są wnosić czesne za cały rok akademicki na wskazany rachunek bankowy w przeliczeniu na złote
polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty.
2. Czesne powinno zostać wniesione nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego,
a następnie dowód wpłaty dostarczony do właściwego Dziekanatu.
3. Rektor na wniosek cudzoziemca może wyrazić zgodę na rozłożenie czesnego na raty semestralne.
§4
Rektor, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć wysokość czesnego w przypadku:
1) udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub
2) podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów lub innej odpłatnej formy kształcenia w Uczelni.
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§5
Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę w języku polskim na warunkach odpłatności wnoszą czesne
obniżone o 30%.
§6
Wniesione czesne nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem § 10.
§7
Szczegółowe warunki oraz terminy wnoszenia czesnego przez cudzoziemców określa Umowa o warunkach
odpłatności za studia odbywane przez cudzoziemców na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, której
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§8
Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w języku polskim oraz języku
obcym, w pierwszym roku nauki wnoszą czesne podwyższone o kwotę 200 euro, niezależnie od liczby podjętych
kierunków.
§9
1. Czesne podlega zwrotowi w przypadku:
1) otrzymania przez cudzoziemca decyzji o przyznaniu semestralnego /rocznego urlopu dziekańskiego.
Zwrotowi podlega czesne za czas niepobierania nauki;
2) rezygnacji ze studiów. Zwrotowi podlega czesne za czas niepobierania nauki;
3) nieotrzymania przez cudzoziemca kandydującego na studia wizy na wjazd do Polski. Zwrotowi podlega
wysokość wpłaconego czesnego;
4) wystąpienia innych udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających podjęcie lub
kontynuowanie studiów. Zwrotowi podlega:
 czesne za dany rok akademicki, jeżeli cudzoziemiec zrezygnuje ze studiów przed rozpoczęciem roku
akademickiego,
 czesne za czas niepobierania nauki w danym roku akademickim, w którym Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu uzyskał informację o negatywnym przebiegu procesu nostryfikacji lub uznania
dyplomu/świadectwa za równoważne z polskim,
5) gdy Uczelnia nie zapewniła uczestnictwa w programie studiów, które wcześniej zaproponowała
kandydatowi.
2. Zwrot czesnego następuje w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
3. Koszt operacji bankowych związanych ze zwrotem czesnego ponosi cudzoziemiec.
§ 10
Zasady zwrotu czesnego określone w § 9 odnoszą się do stawek wyszczególnionych w Zarządzeniu nr 29/2014
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zwrotowi nie podlega kwota 200 euro, o której stanowi § 8
niniejszego Zarządzenia.
§ 11
1. Cudzoziemiec studiujący na zasadach odpłatności wnosi także inne opłaty za dodatkowe usługi edukacyjne:
1)

powtarzanie przedmiotu – 600 złotych za każdy (także w przypadku wpisu warunkowego na
następny semestr oraz za powtarzanie przedmiotu w wyniku wznowienia studiów po skreśleniu z listy
studentów), płatne w terminie do dnia 15 października za semestr zimowy i do 28 lutego za semestr letni
albo w ciągu 5 dni roboczych od decyzji Dziekana;
2) dodatkowe godziny zajęć seminaryjnych związane ze złożeniem pracy dyplomowej w terminie
późniejszym niż poprawkowy. Student wnosi opłatę w kwocie jak w ust. 1, pkt. 1) jeśli opóźnienie złożenia
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pracy dyplomowej wynosi ponad 2 miesiące, lecz nie więcej niż 1 semestr. Jeśli opóźnienie nie przekracza
1 miesiąca opłata wynosi 30% stawki, a do 2 miesięcy 70% stawki, o której mowa w ust. 1, pkt. 1). Opłatę
należy wnieść najpóźniej 5 dni roboczych przed złożeniem pracy dyplomowej.
3) Opłaty, o których mowa w ust. 1, pkt. 1-2, nie mogą być rozkładane na raty.
4) Suma opłat, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) nie może być wyższa niż 4900 zł.
§ 12
W przypadku nieuiszczenia czesnego w obowiązującym terminie, cudzoziemiec otrzymuje pisemne ponaglenie.
Niezależnie od powyższego naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie. W przypadku zalegania z
czesnym przez okres dłuższy niż 3 miesiące cudzoziemiec zostaje skreślony z listy studentów.
§ 13
Tekst niniejszego zarządzenia przetłumaczony na język angielski stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 14
Traci moc zarządzenie Rektora nr 57/2010 w sprawie opłat za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie
uzupełniające, podyplomowe oraz studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców.
§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i znajduje zastosowanie do cudzoziemców rozpoczynających
studia w roku akademickim 2014/2015.
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
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