
 

 

 
REKTOR 

R /DOP-014/11/07 
 

ZARZĄDZENIE NR 11/2007 
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 

z dnia 29 stycznia 2007 r. 
 

w sprawie w sprawie opłat za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie 
uzupełniające, podyplomowe oraz studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców 

 
 

 Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki                                     
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania                              
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406), zarządzam                      
co następuje: 
 

§ 1. 
1. Cudzoziemcy podejmujący naukę na zasadach odpłatności wnoszą za każdy rok nauki 

opłatę stanowiącą rocznie równowartość: 
 
 1)  na studiach wyższych zawodowych (studiach pierwszego stopnia)  2.500 euro 
 

2)  na studiach magisterskich uzupełniających (studiach drugiego stopnia) 2.500 euro 
 
3)  na jednolitych studiach magisterskich     2.500 euro 
 
4)  na studiach podyplomowych       3.000 euro 
 
5)  na studiach doktoranckich za pierwszy rok nauki    6.000 euro 
 
6)  na studiach doktoranckich za każdy następny rok nauki   4.000 euro 
 

2. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłatę stanowiącą 
równowartość: 
 
1) za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi                    

 - 2.000 euro, 
2)   za przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego
 - 3.000 euro, 
3)   bezzwrotną opłatę wpisową w pierwszym roku nauki - 200 euro. 
 

§ 2. 
Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą opłaty, 
o których mowa w § 1, obniżone o 30%. 
 

      § 3. 
Studia w systemie niestacjonarnym nie mogą trwać krócej niż dwa lata. 

 
 



 

§ 4. 
1. Opłaty, których mowa w § 1, wnoszone są za cały rok akademicki lub okres nauki,                   

w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub przystąpienia do egzaminu, na rachunek 
bankowy albo do kasy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w przeliczeniu na złote 
polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego                     
w dniu wpłaty. 

2. Jeżeli okres nauki, o którym mowa w ust. 1, trwa krócej niż rok akademicki, opłata 
naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki. 

 
     § 5. 

1. Od opłat, o których mowa w § 1, wniesionych po upływie terminu pobiera się odsetki 
ustawowe według aktualnie obowiązujących przepisów. 

2. W przypadku zalegania z opłata przez okres dłuższy niż trzy miesiące, następuje 
skreślenie z listy uczestników kształcenia. 

 
    § 6. 

W ramach opłat, o których mowa w § 1, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu zapewnia: 
1) opiekę merytoryczną nad przebiegiem studiów, 
2) dostęp do zasobów bibliotecznych Akademii, 
3) legitymację studencką i legitymację uczestnika studiów doktoranckich. 
4) obsługę administracyjną studenta i doktoranta, 
5) bezpłatny dostęp do poczty elektronicznej, 
6) płatne zakwaterowania w domu studenckim lub hotelu asystenta. 
 

§ 7. 
Osoby odbywające studia w dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia zachowują prawo 
do odpłatności za studia przyznanych na dotychczasowych zasadach do końca okresu nauki 
przewidzianego dla danej formy kształcenia. 
 

§ 8. 
Pozostałe zasady dotyczące form i warunków podejmowania studiów przez osoby niebędące 
obywatelami polskimi reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                 
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

§ 9. 
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 80/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie opłat                       
za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe                                     
oraz studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców. 
 

§ 10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
     
        Rektor 
 
 
        
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 


