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ZARZĄDZENIE NR 14/2013 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 06 marca 2013 r. 
 
 

w sprawie opłat  wnoszonych przez cudzoziemców  za studia doktoranckie  oraz 
przygotowujących pracę doktorską poza studiami doktoranckimi 

 
 

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. 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  na studiach doktoranckich wnoszą: 

1) opłatę  w  wysokości 16900 euro. 
2) opłatę wpisową w wysokości 200 euro 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być wniesiona jednorazowo bądź też  rozłożona na 
raty i wynosi:  
1) w  pierwszym roku nauki 6900 euro  
2) w drugim  roku nauki  6000 euro  
3) w  trzecim roku nauki  4000 euro 

3. Opłata, o której mowa w  ust.1 pkt 1 i  ust. 2  wniesiona musi być do ostatniego dnia  miesiąca 
poprzedzającego   rozpoczęcie  semestru.  

4. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata . 
5. Student studiów doktoranckich, który przygotował pracę doktorską  w trakcie dwóch lat trwania 

studiów doktoranckich  i opłatę za studia doktoranckie wnosił w ratach, zobowiązany jest 
najpóźniej do końca czwartego semestru studiów, dokonać rozliczenia odpłatności o której mowa 
w  ust. 1.  

 
§ 2  

1. Cudzoziemcy przygotowujący  pracę doktorską, poza studiami doktoranckimi, wnoszą opłatę 
stanowiącą równowartość 12000 euro.   

2. Cudzoziemcy  przygotowujący  pracę doktorską  poza studiami doktoranckimi  wnoszą opłatę, 
 o której mowa w ust. 1 w dwóch ratach: 

1) 50% kwoty, gdy  Dziekan Wydziału wyrazi zgodę na  przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego,   

2) 50% kwoty,  przed otwarciem przewodu doktorskiego.  
 

§ 3 
1. Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  w euro  

lub w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu wpłaty.  
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§ 4  
1. Osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), podejmujące studia doktoranckie na warunkach 
odpłatności wnoszą opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1   pkt 1 oraz w § 2 ust. 1, obniżone 
o 30%.  

 
§ 5  

1. Od opłat, o których mowa w § 1 i §2 , wniesionych po upływie terminu, pobiera się odsetki 
ustawowe według aktualnie obowiązujących przepisów.  

2. W przypadku zalegania z opłatą przez okres dłuższy niż trzy miesiące, następuje skreślenie z listy 
uczestników  studiów doktoranckich.  

3. Zaleganie w opłatach   cudzoziemców przygotowujących  prace doktorską  poza studiami 
doktoranckimi,  skutkować będzie przesunięciem  terminu otwarcia przewodu doktorskiego do 
czasu uregulowania opłat.   

 
§ 6  

1. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów doktoranckich, bądź skreślenia z listy studentów, 
Uczelnia na pisemny wniosek studenta zwraca część opłaty wniesionej z góry  pomniejszonej 
o poniesione  koszty związane z realizacją studiów doktoranckich.  

2. W przypadku rezygnacji z przygotowania pracy doktorskiej poza studiami doktoranckimi 
wniesione opłaty podlegają na pisemny wniosek zainteresowanego zwrotowi po potrąceniu 
poniesionych wydatków i narzutów z tym związanych. 

 
 

§7 
1. W ramach opłat, o których mowa w § 1 ust. 1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

zapewnia:  
1) realizację zajęć zgodnie z ustalonym programem studiów,  
2) opiekę merytoryczną opiekuna naukowego ,  
3) przeprowadzenie przewodu doktorskiego, 
4) dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,  
5) legitymację uczestnika studiów doktoranckich,  
6) obsługę administracyjną doktoranta,  
7) bezpłatny dostęp do poczty elektronicznej.  
 
 

§ 8 
1. Zwolnienie z opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, o którym mowa w §7  ust. 1, pkt. 

3, obowiązuje 3 lata od daty ukończenia studiów doktoranckich.  
 

 
§ 9 

1. W ramach opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
zapewnia: 

1) opiekę merytoryczną opiekuna naukowego,  
2) dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,  
3) obsługę administracyjną, 
4) przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 
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§ 10 
Osoby odbywające studia w dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia zachowują prawo do 
odpłatności za studia przyznane na dotychczasowych zasadach do końca okresu nauki przewidzianego 
dla danej formy kształcenia.  
 

§ 11  
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.  

 
§ 12 

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 57/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za studia 
wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
w części dotyczącej studiów doktoranckich i przeprowadzenia przewodu doktorskiego. 
 

§ 13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

        Rektor 
 

 
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
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