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ZARZĄDZENIE NR 37/2018 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia  18 maja 2018 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

 Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

w roku akademickim 2018/2019 

 

 

 

Na  podstawie  kalkulacji  kosztów  kształcenia  ustawicznego słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wysokości dotacji z Gminy 

Wrocław w roku kalendarzowym 2018, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam kwotę czesnego na rok akademicki 2018/2019 w wysokości 300 złotych na jednego słuchacza 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dalej UTW płatną w dwóch ratach po 150 złotych przed rozpoczęciem 

każdego semestru, z tym, że opłata za uczestnictwo w zajęciach w semestrze zimowym, wnoszona jest 

najpóźniej do 31 maja 2018 r. 

 

§ 2 

W ramach czesnego, o którym mowa w § 1, w  roku akademickim 2018/2019 przysługuje słuchaczom 

UTW udział w zajęciach podstawowych: wykładach (1 raz w tygodniu), lektoracie jednego wybranego 

języka obcego (dwie godziny lekcyjne w tygodniu), nauce podstaw obsługi komputera (dwie godziny 

lekcyjne co dwa tygodnie), dwóch wybranych przez słuchacza zajęciach wychowania fizycznego (każde 

po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu). 

 

§ 3 

1. Słuchacze ponoszą dodatkowe opłaty za uczestnictwo w zajęciach ponadpodstawowych 

(fakultatywnych), których rodzaj i ilość godzin  określona zostaje w semestralnym programie zajęć. 

Propozycja wysokości opłaty ustalona przez Pełnomocnika Rektora ds. UTW w porozumieniu 

z Samorządem Słuchaczy   wymaga zatwierdzenia  przez Prorektora ds. Dydaktyki.  Opłata nie może 

być niższa niż 3,50 złotych za jedną godzinę lekcyjną zajęć. Do zajęć fakultatywnych nie są 

zaliczane zajęcia w  sekcjach zainteresowań w UTW. 

2. Ustala się opłaty za dodatkowe  uczestnictwo: w lektoracie  języka obcego za jedną godzinę lekcyjną 

w kwocie 3,50 zł, dodatkową jedną godzinę lekcyjną na warsztatach komputerowych 

w kwocie 3,50 zł oraz dodatkową jedną  godzinę lekcyjną zajęć wychowania fizycznego 

(basen – tylko w miarę wolnych miejsc) w kwocie 3,50 zł.  

 

§ 4 

Słuchacze wstępujący w poczet UTW Oddział we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu po raz pierwszy ponoszą dodatkową, jednorazową opłatę wpisową w wysokości 

50 złotych. 

                                                     

 



 

 

Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

 

 

 

     

§ 5 

Seniorzy nie będący słuchaczami UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, mogą 

odpłatnie w miarę wolnych miejsc, uczestniczyć w lektoracie z języka obcego, ćwiczeniach z zakresu 

obsługi komputera i zajęciach fakultatywnych. Opłata za jedną godzinę lekcyjną każdego z tych zajęć 

wynosi nie mniej niż 7 złotych. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

 

§7 

Traci moc Zarządzenie nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 

12 maja 2016 r.  w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

Oddział we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017. 

  

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         

Rektor 

 

 

           prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


