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R-B-SOP.014.1.147.2020 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 147/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 09 września 2020 r. 

zmieniające zarządzenie nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 

czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich 

studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz zarządzenie nr 38/2019 Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi 

edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 876 i 1086) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 

r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 91 w brzmieniu: 

„na studiach Executive Master of Business Administration (EMBA) rozpoczynanych od roku 

akademickiego 2020/2021 – 8750 zł.”; 

2) w § 4 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„powtarzanie seminarium w wysokości 1500 złotych, jeżeli student rozpoczął kształcenie od roku 

akademickiego 2019/2020; pkt 1 nie stosuje się,” 

 

§ 2. 

W zarządzeniu nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 

r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w § 1: 

a)   w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:  

„na studiach Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych w języku 

polskim i obcym, rozpoczynanych od roku akademickiego 2020/2021 – 2000 euro,”; 

b) w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 91  w brzmieniu: 

„na studiach Executive Master of Business Administration (EMBA), rozpoczynanych od roku 

akademickiego 2020/2021 – 8750 zł.”; 

2) w § 4 ust. 1 po pkt 1 dodaje pkt 11  w brzmieniu: 

„powtarzanie seminarium w wysokości 1500 złotych, jeżeli student rozpoczął kształcenie od roku 

akademickiego 2019/2020; pkt 1 nie stosuje się,”. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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        Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


