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z dria 5 lipca 2010 r.

w sprawie oplat za zajęcia dydakĘczne w roku akademickim 201012011

s1
Na podstawie ań' 98 ust. 1 pkt 3 araz art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r. Prawo
r: szkolrrictwie wyższym (Dr. U" z 2005 r. ff 164 paz. 1365 zezm.), w roku akademickim 2010/2011
Uczelnia pobieraĆ będzie opłaty za zajęcia dydaktyczrre w wysokości i na zasadach określonych
w niniejszym łarządzoniu' Stawki opłat dotyczące studiów niestacjonarnych zostaną uwzględnione
w umowach zawięrany ch ptrsz Uczelnię ze studentami.

I

$2
opłaty za zajęcia dydaktyczne (zwane dalej opłatami) mogą byÓ na podstawie decyzji studenta
potwierdzclnej umową, o której mowa w $ t, wnoszone za semestr. w catości (oplata semestralna),
albo w pięciu miesięcznych ratach (opłaty miesięczne).
Opłaty sęmestral{re nalęży wnclQić :
1) za semestr zimowy - do dnia l5 sierpnia,
2) zu semesh letni - do dnia 15 stycznia,
osoby rclapoczynajqce studia wrroszą opłaty' o lsórych mowa w ust.2 pkt |, w terminie
do 15 sierpnia (przy rekrutaoji na semęstr letni do 15 sĘcznia), a osoby przyjęte po tym terminie
opłaty nięinvłocznie po przyjęoiu (w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania decyzji o przyjęciu)'
()pfupa mie sięcrne" pal sąy wnosić :
L') za sęmęstr zimowy - do 15 sierpnia oraz od września do grudnia w tęrminach do l5 dnia każdego

miesiąca,
f) za semestr lętni _ od stycznia do maja w terminach do 15 dnia kazdego miesiąca.
osoby rozpoczynające studia, przyjęte po terminie wyzxraczonym na wnięsienię opłaty, uiszczają
opłaty miesięcr'ne nalężne za semestr zimowy:
i ) zaległe (od sierpnia lub stycznia) niezwłocznie,
2) kolejne do 15 dnia kazdego miesiąca (do grudnia lub maja)'
opłafy zlt zajęcia dydaktyczne naleł wnosić wyłącznie paptzez indywidualne konto
rozliczeniowe studenta, generowane na podstawie numeru pesel i symbolu Wydzialu.
Indywidualny numer konta rozliczeniowego studenta generuje się na stronie internetowej
Ucze|ni, w serwisie dla studentów, zakladka oplaty i pomoc mntęrinlna.
Datą uiszczenia opłaty jest data uznania właściwą kwotą opłaty za zajęcia dydaktyczne rachunku
indyrvidualnego konta studenta.
Opłaty za zajęcia dydaktycme odbywające się poza Wrocławiem lub Jelenią Górą (tzw. studia
zamieiscowe), mogą byĆ ustalone przęr" Rektora na wniosek Pełnomocnika Rektora
ds. Zamiejseowego ośrodka Dydaktycznego - naopiniowany przęT, Prorgktora ds' Dydaktyki
oraz Proręktora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni * w innych wysokościach niż opłaty za zajęcia
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dydaktyczrre odbywające się we Wrocławiu i Jeleniej Górzs, (tzw. studia miejscowe), w zwiqzku
ze wsparciem rzeczowo . finansowym ze strony władz lokalnych. Kopia decyzji Rektora w sprawie
obnizenja częsnęgo w ZoD jest przekazywana przęz Pełnomocnika do Kwestora Uczelni.

s3
opłaty zazajęcia dydaktyczne dla roku I sfudiórlv niestacjonarnych pobiera się w łvysokościrch

Na Wydziałach NE, zIiF, IE

- Studią I STOPNIA
a) opłaty semestralne 2400 zł
b) opłaty miesięcme 480 zł
- StUdiA II STOPNIA
a) optaty semestralne 260a ń
b) opłaty miesięczne 5f0 zł

Na Wydziale GRiT

- Studia I STOPNIA
a) opłata sęmęstralna 23aa zł
b) opłata miesięczna 460 ń
- Studis {I STOPNIA
a) opłata semestralna2!00 zŁ
b) opłata miesięczna 500 zł

$4
1. opłaty za zajęcia dydaktyczne dla II, Iil, IV i v roku studiów niestacjonarnych wnoszone są w

wysokości wynikającej z umowy podpisanej między sfudentem a Uczelnią.
2" Na następnych latach studiów opłaty będą zgodne z zarądzeniem rektora |ęęz ich wzrost nie

przekroczry wskaźnika wzrosfu kosztów całkowĘch Uczelni.

$s
Studenci studiów niestacjonarnych wnoszą tei następujące opłaty:
l) w przypadku powtarzania semestru (spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce):

a) wwysokości okręślonej w $ ópkt t,
b) suma tych opłat nie moze być wyższa niż opłata semestralną
b) opłaty te nalezy uiszczać w terminach ustalonych dla opłat semestralnych w $ 2ust.2,
c) opłaty te nie mogę być rozkładane na raty;

$6
NA STUDIACH STACJONARNYCH pobiera się opłaty zaĄęciadydaktycane:

1) w przypadku powtarzani,a semęstru spowodowanego niezadpwalającymi wynikami w nauce za każdy
powtarzany przedmiot w wysokości 500 zł na studiach stacjonamych i 300 zł na niestacjonamych'
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2} w przypadku niezaliczenia ptzedmiotu i uzyskania zezwolenia Dziekana na podjęcie studiÓw

w kcllejnym sernestrze - za każdy nięzaliczony przedmiot z semestru poprzedniego w wysokości
500 zJ na studiach stacjonamych i 300 zł na studiach niestacjonamych,

3) w przypadku reaktywacji (tj' wznowienia studiÓw) po skreśleniu z listy sfudentów ze względu
na niczadowalające wyniki w nauce zakażńy powtarzany przedmiot w wysokości 400 zJ na studiach
niestacjonamych i 600 zł na stacjonamych,

4) suma opłat, o których movra w pkt 1)' 2) i 3) nie moze być wyższa niż opłata semestralna,
5i opłaty okręślone w pkt 1) - 4) należy uisucrać w tęrminię do dnia rozpoczęcia semestru, na ktÓrym

będzie powtafzany dany przedmiot lub w terminie pięciu dni roboczych od uzyskania stosownej
decyzji Dziekana, w przypadku gdy prr-edmiot będzie powtarzany podczas semestruo ktÓry trwał gdy
wydano przedmiotową decyzję. opłaty te nie mogą być rozkładane na raty'

$7
opłata za zajęcia dydaktyczrre w ostatnim semestrze sfudiów niestacjonarnych (odpowiednio
. trstatnia opłata miesięcma) zawiera opłatę za wydanie dyplomu ukończenia sfudiów i jego odpisów'
z wyjątkiem odpisów dodatkowych i obcojęzycznych,
opłata za zajęcia dydaktyczne za pierwszy semęstr studiów niestacjonarnych zawiera opłatę
za wydanię irrdęksu i legitymacji studenckiej, z wyjątkiem duplikatÓw tych dokumsntów.

$8
Nie pobiera się żadnych oplat za za;ęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych wynikające
z rÓżnic w planach i programach studiow (tzw. lóżnice programowe), występujących z powodu:
l) podjęcia studiÓw na kolejrrym kięnu:ku lub specjainości (poza podstawowyrn) na tym samyrn

Wyclziale lub przeniesięnia z innego Wydziatu albo z innej Uczelni,
2) powrofu z urlopu: zdrowotnego, losowego, ekonomicznego, naukowego,
3) powtarzania semestru lub reaktywacji ze względu na niezadowalające wyniki w nauce

_ zaprzed:mioty niepowtafzane i starrowiqce róŹnice programowe'
Na sturlia*h niestacjonarn ch pobierane są opłaty za za.jęcia dydaktyczne wynikające z róźnic
prCIgremowych innych nit spowodowane złymi wynikami W nauce w wysokości 200 nł ra ka;ŻAy
przedmiot.
f)ziekan more zwolntć z opłat, o ktorych mowa w ust. 2, jeŻe|i róinice programowe powstały
w zwięzku z. udzielonym studentowi urlopem losowym.
opłaty za zajęcia dydaktyczne wynikające z różnic programowych należy wnosić w terminach:
1) do dnia 15 pazdziernika zm semestr zimowy,
2) do dnia 20 lutego za semestr lebri.

$e
Za opóźnienia oplat pobiera się odsetki ustawowe. odsetki ustawowe z tytulu nieterminowego
rcgulorvnnin oplat za studin rozlicr.an* są n* koniec somestru, płatno w terminie 7 dni od daty
powiadomienia.
Przy zaleganiu studenta z opłatami za l miesiąc Dziękanat ma obowiązek powstrzymać
się od czynności dotyczących studenta, takich jak wydanie karty egzaminacyjnej, zaliczerrie semestru,
dokonanię wpisu na semestr następny, a przy większych zaległościach Dziękan ma obowiązek
skreślić studęnta z listy'
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Osoby, ktirę z ptnyłzyn podanych w ust, 3 stracę status sfudenta, mogą byĆ ponownie wpisanę
na listę studęntów (reaktywowane), jeśli wpłacq zaległe opłaty' Dziekan albo Pęhromocnik Rektora
Zamiejscowego ośrodka Dydaktycxrego wydaje decyzję o reaktywacji po rlrryłałeniu zaległych opłat.
Reaktywowanie, 0 któnJĄn lnow& w ust. 4, mo:łe mieć miejsce nie więoej ntź, ftzy razy w ezasię
trwania studiów.

$10
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr31i2009 z dnia 21 wrzęśnia 2009r" w sprawie opłat ra zajęcia
dydaktyczne vr rokn akadernickirn 20091?010.

$11
Zarx4dzenie weh<ldri w życie z dniem podpisania.

prof, dr w Fiedor

Qtramgifr
wg r*zdzielnika
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