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R/DOP-014-1-69/14 
 
 ZARZĄDZENIE NR 69/2014 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 16 września 2014 r. 

w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  
                                  Oddział  we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015 
 
  
Na podstawie kalkulacji kosztów kształcenia ustawicznego słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Oddział we Wrocławiu i wysokości dotacji z Gminy Wrocław w roku kalendarzowym 2014, 
zarządzam, co następuje: 
 

§1 
1. Ustalam kwotę czesnego na rok akademicki 2014/2015 w wysokości 260 złotych na osobę, płatną 

w dwóch ratach po 130 złotych, przed rozpoczęciem każdego semestru.  
2. W ramach czesnego, o którym mowa w ust. 1, w roku akademickim 2014/2015, słuchaczom 

przysługuje udział w następujących zajęciach: 
1) wykładach, 
2) jednym lektoracie z języka obcego (dwie godziny lekcyjne w tygodniu), 
3) ćwiczeniach z zakresu obsługi komputera (dwie godziny lekcyjne, co dwa tygodnie), 
4) dwóch wybranych zajęć sportowych (z każdych po dwie godziny lekcyjne w 

tygodniu). 
3. Słuchacze ponoszą dodatkowe opłaty za uczestnictwo w: 

1) lektoracie z drugiego języka obcego  –  w kwocie 3,50 złotych (za jedną godzinę 
lekcyjną),  

2) treningu pamięci  –  w kwocie 3,50 złotych (za jedną godzinę lekcyjną),  
3) warsztatach artystycznych  –  w kwocie 3,50 złotych (za jedną godzinę lekcyjną).  
 

§2 
Słuchacze podejmujący po raz pierwszy kształcenie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we 
Wrocławiu, ponoszą dodatkową, jednorazową opłatę wpisową, w wysokości 30 złotych. 
 

§3 
Seniorzy nie będący słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu 
mogą odpłatnie uczestniczyć w lektoratach z języka obcego, w ćwiczeniach z zakresu obsługi 
komputera, treningu pamięci i warsztatach artystycznych. Opłata za 1 godzinę lekcyjną tych 
zajęć wynosi 7 złotych. 

§4 
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 41/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat 
za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w roku akademickim 
2013/2014. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
              Rektor 

 
       prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 

 
 


