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ZARZĄDZENIE NR 73/2012  
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 października 2012 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 47/2012  
w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 

 

§ 1 
1. § 5 przyjmuje następujące brzmienie: 
„Studenci studiów niestacjonarnych wnoszą też następujące opłaty:  
 

1) W przypadku powtarzania semestru lub przedmiotu w wysokości 300 zł za przedmiot. 
2) W przypadku niezaliczenia przedmiotu i uzyskania zezwolenia Dziekana na podjęcie studiów w kolejnym 

semestrze – za każdy niezaliczony przedmiot z semestru poprzedniego w wysokości 300 zł. 
3) W przypadku reaktywacji (tj. wznowienia studiów) po skreśleniu z listy studentów 400 zł za przedmiot.  
4) Suma tych opłat nie może być wyższa niż opłata semestralna, dotycząca studentów, z którymi studiuje lub 

do których dołącza student. 
5) Opłaty, o których mowa w pkt 1 - 3 należy uiszczać w terminach do dnia  

15 października za semestr zimowy, do dnia 28 lutego za semestr letni lub w terminie pięciu dni roboczych 
od uzyskania stosownej decyzji Dziekana. Opłaty te nie mogą być rozkładane na raty.  

6) Student powtarzający semestr, podpisuje aneks do umowy z UE zrównujący jego opłaty ze studentami do 
których dołącza.  

7) Student, który otrzymał zgodę dziekana na indywidualny plan studiów, może bez dodatkowych opłat 
studiować w każdym semestrze przedmioty, na które łącznie w semestrze przypada do 40 punktów ECTS.  

8) Student, który w semestrze zamierza przekroczyć 30 punktów ECTS bez zgody dziekana na plan 
indywidualny, albo mając taka zgodę zamierza przekroczyć 40 punktów ECTS, wnosi opłatę  
w wysokości 100 zł za punkt ponad 30 lub odpowiednio 40.  

9) Opłatę, o której mowa w pkt 8., student wnosi do 15 października za semestr zimowy i do 28 lutego za 
semestr letni.” 

 
2. § 6 otrzymuje brzmienie: 
„Na studiach stacjonarnych pobiera się opłaty za zajęcia dydaktyczne:  
 

1) W przypadku powtarzania semestru lub przedmiotu spowodowanego niezadowalającymi wynikami w 
nauce za każdy powtarzany przedmiot w wysokości 500 zł. 

2) W przypadku niezaliczenia przedmiotu i uzyskania zezwolenia Dziekana na podjęcie studiów  
w kolejnym semestrze – za każdy niezaliczony przedmiot z semestru poprzedniego w wysokości 500 zł. 

3) W przypadku reaktywacji (tj. wznowienia studiów) po skreśleniu z listy studentów ze względu na 
niezadowalające wyniki w nauce za każdy powtarzany przedmiot w wysokości 600 zł.  
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4) Suma opłat, o których mowa w pkt 1 - 3 nie może być wyższa niż najwyższa stosowana w UE opłata za 
semestr. 

5) Opłaty określone w pkt 1– 3 należy uiszczać w terminie do dnia 15 października za semestr zimowy i do 
28 lutego za semestr letni lub w terminie pięciu dni roboczych od uzyskania stosownej decyzji Dziekana. 
Opłaty te nie mogą być rozkładane na raty.  

6) Student, który otrzymał zgodę dziekana na indywidualny plan studiów, może bez dodatkowych opłat 
studiować w każdym semestrze przedmioty, na które łącznie w semestrze przypada do 40 punktów ECTS.  

7) Student, który w semestrze zamierza przekroczyć 30 punktów ECTS bez zgody dziekana na plan 
indywidualny, albo mając taka zgodę zamierza przekroczyć 40 punktów ECTS, wnosi opłatę w wysokości 
100 zł za punkt ponad 30 lub odpowiednio 40.  

8) Opłatę, o której mowa w pkt 7, w terminie do dnia 15 października za semestr zimowy i do 28 lutego za 
semestr letni.” 

 
3. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty za zajęcia dydaktyczne wynikające z różnic 
programowych w wysokości 200 zł za każdy przedmiot.” 
 

4. W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Opłaty za zajęcia dydaktyczne wynikające z różnic programowych należy wnosić w terminach:  

1)  do dnia 15 października za semestr zimowy,  
2)  do dnia 28 lutego za semestr letni.” 

 
5. W § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„ 6. Osoby powtarzające seminarium z ostatniego semestru wnoszą opłaty odpowiednio jak w § 5 ust.1 lub 3  
i w § 6 ust.1 lub 3, jeśli opóźnienie złożenia pracy dyplomowej wynosi ponad 2 miesiące, lecz nie więcej 
niż 1 semestr. Przy opóźnieniu do 1 miesiąca opłata wynosi 30% właściwej stawki, a do 2 miesięcy 70% 
właściwej stawki. Opłatę należy wnieść najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu złożenia pracy.” 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              

     
 
 
             Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 


	ZARZĄDZENIE NR 73/2012 

