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ZARZĄDZENIE NR 35/2013 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 10 czerwca 2013 r. 

 
sprawie opłaty za kształcenie studentów  

na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej 
 

§ 1 
Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów w formie stacjonarnej, dotyczy osób przyjętych na te studia po 1 października 2012 r., a ponadto 
przyjętych na jakikolwiek inny kierunek nie wcześniej niż w roku akademickim 2011/2012. 

 
§ 2 

Wysokość opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów w formie stacjonarnej wynosi 4 900zł za semestr. 
 

§ 3 
Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych ma jednorazowe prawo                          
do podejmowania studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłaty. 
 

§ 4 
Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłaty w kolejnym roku studiów na drugim kierunku ma 
prawo student, który w poprzednim roku studiów zakwalifikował się do grupy 10% najlepszych 
studentów według kryteriów stosowanych przy przyznawaniu stypendium Rektora. 
 

§ 5 
Student, który po pierwszym roku studiów na drugim kierunku nie zakwalifikował się do grupy, o której 
mowa w § 4, wnosi opłatę za miniony rok studiów do 15 października następnego roku studiów,                     
gdy studia rozpoczynają się w semestrze zimowym oraz do 28 lutego następnego roku studiów, jeżeli 
studia rozpoczynają się w semestrze letnim. 
 

§ 6 
Student drugiego kierunku studiów stacjonarnych, który nie uzyskał prawa do kontynuowania studiów 
bez wnoszenia opłat, a także student kolejnego kierunku studiów stacjonarnych, wnoszą opłatę                        
na początku każdego rozpoczynanego semestru studiów, tj. do 15 października w semestrze zimowym 
oraz do 28 lutego w semestrze letnim. 
 

§ 7 
Student, który przerwał studia w trakcie semestru, w którym nie był zwolniony z uiszczenia opłaty                  
na drugim kierunku studiów stacjonarnych, lub przerwał je w trakcie semestru na kolejnym kierunku 
studiów stacjonarnych, wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej części semestru, w której studiował. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           
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