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R-DOP.014.1.39.2015 
 

ZARZĄDZENIE NR 39/2015 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 07 lipca  2015 r. 
 

w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych 
przez cudzoziemców i obywateli polskich 

 
§ 1 

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

      1) na studiach I i II stopnia prowadzonych w języku polskim  –  2100 euro, 
2) na studiach podyplomowych prowadzonych w języku polskim  –  3000 euro, 
3) na studiach I i II stopnia prowadzonych w języku obcym  –  2500 euro, 
4) na studiach podyplomowych prowadzonych w języku obcym  –  3000 euro, 
5) na  Magisterskich  Studiach  Menedżerskich  (MBA) prowadzonych w języku obcym – 

           3500 euro. 
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 1-2. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Uczelni 
  w  przeliczeniu na złote polskie 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: 

Inżynieryjno-Ekonomicznym, Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania, Informatyki 
i  Finansów – 2675 zł, 

3) na studiach niestacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziale 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki – 2550 zł, 

4) na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziałach: 
Inżynieryjno-Ekonomicznym, Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania, Informatyki 
i  Finansów – 3000 zł,  

5) na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku polskim na Wydziale 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki – 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 I stopnia prowadzonych w języku obcym na Wydziałach 
Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania, Informatyki i Finansów – 3575 zł,  

8) na studiach niestacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku obcym na Wydziałach 
Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania, Informatyki i Finansów – 3900 zł, 
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9) na Magisterskich Studiach Menedżerskich (MBA) w języku polskim i języku obcym – 
6000 zł.  

§ 3 
Terminy wnoszenia opłat oraz wysokość stawek opłat za dodatkowe usługi edukacyjne 
określi Rektor odrębnym zarządzeniem. 

 
§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 18 maja 2015 r. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje studentów rozpoczynających 
kształcenie w Uczelni w roku akademickim 2015/2016, z zastrzeżeniem, że § 1  ust. 1  pkt 1  
i pkt 3 dotyczą także studentów, którzy podjęli naukę we wcześniejszych latach 
i  dotychczas płacili wyższe kwoty.  
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prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


