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R-CLO-DOP.021.1.158.2022 

ZARZĄDZENIE NR 158/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 11 października 2022 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 78/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

23 maja 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców 

studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów  

Executive Master of Business Administration (EMBA) 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 574) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Rektora nr 78/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne 

wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1 ust. 5 przyjmuje brzmienie:  

W przypadku wznowienia, przeniesienia, powrotu z urlopu lub powtarzania semestru student 

cudzoziemiec wnosi opłaty w terminach i wysokości wynikającej z Zarządzenia Rektora w sprawie 

opłat za usługi edukacyjne, na podstawie którego wnoszą opłaty studenci, do których dołącza.  

2. § 2 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 

W przypadku wznowienia, przeniesienia, powrotu z urlopu lub powtarzania semestru student 

cudzoziemiec wnosi opłaty w terminach i wysokości wynikającej z Zarządzenia Rektora w sprawie 

opłat za usługi edukacyjne, na podstawie którego wnoszą opłaty studenci, do których dołącza.  

3. § 3 ust. 4 przyjmuje brzmienie:  

W przypadku wznowienia, przeniesienia, powrotu z urlopu lub powtarzania semestru student 

cudzoziemiec wnosi opłaty w terminach i wysokości wynikającej z Zarządzenia Rektora w sprawie 

opłat za usługi edukacyjne, na podstawie którego wnoszą opłaty studenci, do których dołącza.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2022 r. 

 

 

     Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


