OPŁATY ZA STUDIA
OPŁATA REKRUTACYJNA 85 PLN za każdy wybrany kierunek (studia stacjonarne i niestacjonarne; wpłata na
indywidualny numer konta bankowego wskazany w systemie rekrutacyjnym).
Prosimy nie wpłacać na to konto opłaty semestralnej. Konto do zapłaty czesnego będzie podane w
Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
OBYWATELE POLSCY
podejmujący naukę w języku polskim i w językach obcych na zasadach odpłatności
oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) wnoszą za każdy semestr nauki następujące opłaty podane w poniższych
tabelach.
UWAGA:
• Student przyjęty na pierwszy semestr studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym uiszcza opłatę
za cały semestr do 15.10 danego roku albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.10, 15.11,
15.12 i 15.01. Student przyjęty na studia rozpoczynające się w semestrze letnim uiszcza opłatę za cały
semestr w terminie do 15.03 albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.03, 15.04, 15.05, 15.06.
•

W przypadku uiszczenia opłaty z góry za cały semestr studiów Uczelnia udziela bonifikaty w wysokości
5 % opłaty semestralnej.

Opłaty za studia na kierunkach prowadzonych we Wrocławiu

*

RODZAJ STUDIÓW

JĘZYK NAUCZANIA

OPŁATY

I i II stopień - studia
stacjonarne

angielski

1000 zł/semestr

I stopień - studia
niestacjonarne

polski

2980 zł/semestr

II stopień - studia
niestacjonarne

Polski

3200 zł/semestr

II stopień - studia
niestacjonarne
*
UE+UWr
(Konsulting prawny i
gospodarczy)

polski

3200 zł/semestr

I stopień - studia
niestacjonarne

angielski

3575 zł/semestr

II stopień - studia
niestacjonarne

angielski

3900 zł/semestr

UE+UWr – Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Uniwersytetem Wrocławskim (kierunek- Konsulting prawny i
gospodarczy)

Opłaty za studia na kierunkach prowadzonych w Filii w Jeleniej Górze
RODZAJ STUDIÓW

JĘZYK NAUCZANIA

OPŁATY

I stopień - studia
niestacjonarne

polski

2600 zł/semestr

II stopień - studia
niestacjonarne

polski

2950 zł/semestr

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2019/zr_37_2019.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2019/zr_50_2019.pdf

Cudzoziemcy
Opłata rekrutacyjna 85 zł za każdy wybrany kierunek ( wpłata na indywidualny numer konta bankowego wskazany
w systemie rekrutacyjnym). Prosimy nie wpłacać na to konto czesnego.
Cudzoziemcy, oprócz tych, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) wnoszą za każdy semestr nauki następujące opłaty (czesne):
RODZAJ STUDIÓW

JĘZYK NAUCZANIA

OPŁATY

I i II stopień – studia
stacjonarne oraz
niestacjonarne

polski

1 050 EUR/semestr

I i II stopień – studia
stacjonarne oraz
niestacjonarne

angielski

1 250 EUR/semestr

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r. poz. 1668), ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne, przechodzą kwalifikację, w wyniku
której muszą uzyskać wymaganą w danym roku akademickim liczbę punktów rekrutacyjnych (studia I stopniapunkty ze świadectwa, studia II stopnia - punkty z egzaminu).
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta stałego pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego.
Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców , o których
mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz.
1668). Należą do nich:
▪
▪

▪
▪

osoby posiadające ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
cudzoziemcy- obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej;
cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z
ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

▪

▪

▪
▪

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z art. 159 ust. 1 (połączenie z
rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3. lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r.
poz.2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
cudzoziemcy- posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego,
wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których
mowa w art. 151 ust 1 lub art. 151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
przebywający na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia
badań naukowych.

