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R-BP-SOP.014.1.32.2018 

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 07 maja 2018 r. 

 
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia  

w roku akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie art. 98 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 

2017 r., poz. 2183) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej 

(Dz. U. 2016 r., poz. 1608) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Kandydaci – obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadający uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę w wysokości 

85 złotych. 

§ 2 
Kandydaci – cudzoziemcy nie posiadający uprawnień do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę w wysokości 19 Euro. 

 

§ 3 

W przypadku rejestracji kandydata na więcej niż jeden kierunek studiów, prowadzonych na tym samym lub 

różnych wydziałach, kandydat wnosi opłatę za każdy z tych kierunków. 

 

§ 4 

Kandydat, który złożył zgłoszenie rekrutacyjne i uiścił opłatę, o której mowa w § 1 i  § 2  na studia stacjonarne lecz 

nie został przyjęty może starać się o przyjęcie na studia niestacjonarne dowolnego wydziału składając dodatkowe 

zgłoszenie rekrutacyjne. Kandydat ten nie wnosi dodatkowej opłaty rekrutacyjnej. 

 

§ 5 

Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie zostanie 

uruchomione kształcenie na wybranym kierunku studiów. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                        Rektor 

 

 

         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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