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R-DOP.014.1.32.2017 

ZARZĄDZENIE NR 32 /2017 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 17 maja 2017 r. 

 
w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych 

przez obywateli polskich i cudzoziemców 
  
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 i art. 99 ust. 2, w związku z art. 43 i art. 99 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 
1842) 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1501) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim i w językach obcych na zasadach  
odpłatności wnoszą za każdy semestr nauki opłatę: 
 

1) na studiach I i II stopnia prowadzonych w języku polskim – 1050 euro, 
2)   na studiach I i II stopnia prowadzonych w języku obcym – 1250 euro, 
3)   na Magisterskich Studiach Menedżerskich (MBA) prowadzonych w języku polskim 
      i  obcym – 1750 euro, 
4)  na studiach podyplomowych prowadzonych w języku polskim i obcym – taką samą jak 

w przypadku obywateli polskich. Wysokość opłat za studia podyplomowe jest ustalana 
przez Rektora, osobno dla każdego z kierunków, zgodnie z kosztorysem. Opłaty 
dokonywane są w polskich złotych. 
 

2. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego podejmujący naukę w języku polskim na zasadach 
odpłatności wnoszą opłaty o 30% niższe w stosunku do kwot wymienionych w ust. 1 
 pkt 1. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Uczelni w euro lub 
 w złotych polskich  według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty.  

 
§ 2 

Obywatele polscy podejmujący naukę w języku polskim i w językach obcych na zasadach 
odpłatności oraz cudzoziemcy podejmujący naukę na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich wnoszą za każdy semestr nauki opłatę w wysokości: 
 
1)  na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych w języku obcym – 1000 zł, 
2)  na studiach niestacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziałach 

IE, NE oraz ZIF – 2675 zł, 
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3)  na studiach niestacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziale 
EZT – 2550 zł, 

4)  na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziałach 
IE, NE oraz ZIF – 3000 zł,  

5)  na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziale 
EZT – 2925 zł,  

6)  na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych wspólnie na kierunku Zarządzanie 
w specjalności zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej – 3750 zł, 

 
7) na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem 

Wrocławskim na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy – 3000 zł, 
8)  na studiach niestacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku obcym na Wydziałach 

NE oraz ZIF – 3575 zł,  
9)  na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku obcym na Wydziałach 

NE oraz ZIF – 3900 zł, 
10)  na Magisterskich Studiach Menedżerskich (MBA) – 6000 zł.  

 
§ 3 

Terminy wnoszenia opłat oraz wysokość stawek opłat za dodatkowe usługi edukacyjne 
określi Rektor odrębnym zarządzeniem. 

 
§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje studentów rozpoczynających 
kształcenie w Uczelni od roku akademickim 2017/2018.  

 
 
 
     Rektor 
 
 
 

                                                                                      prof. dr  hab. Andrzej Kaleta 
 
 


