
Zarz.: 60/XV R/2015 

zm.: 46/XV R/2016 

        65/XV R/2017 

        90/XV R/2017 
Zarządzenie nr 60/XV R/2015 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 21 sierpnia 2015 r.  

 

w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 

od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli pol-

skich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów pody-

plomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne  doktorantów, poro-

zumień do umów i wniosków  

 

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r.  

poz. 572 t.j.), § 17 i § 18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 

2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestni-

czenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006.190.1406 ze zm.) zarządzam, co 

następuje: 

I. WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE  

Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘ-

ZYKU POLSKIM  

§ 1 

1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowa-

dzonych w języku polskim (w tym doktoranckich, z wyłączeniem studiów podyplomowych), podej-

mowanych przez: 

1) 1obywateli polskich oraz osoby przyjęte na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 
2) 2,3  cudzoziemców, przyjętych na zasadach odpłatności, na niżej wymienionych kierunkach wynosi: 

 

wydział kierunek 

wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim  

obywatele polscy oraz 

osoby przyjęte na zasa-

dach obowiązujących 

obywateli polskich 

cudzoziemcy przyjęci na zasadach od-

płatności (z wyłączeniem cudzoziemców 

przyjętych na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich) 

Lekarski 

lekarski  

(jednolite studia magister-

skie)  

32 000,00 zł  

za każdy rok studiów  

42 500,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

41 600,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

Lekarsko-

Stomatologiczny 

lekarsko-dentystyczny  

(jednolite studia magister-

skie)  

35 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

46 400,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

45 500,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

                                                 
1
 Pkt 1 i 2 zmieniono zarządzeniem nr 90/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 5 września 2017 r. 

2
 Zmieniony zarządzeniem nr 46/XV R/2016 Rektora UMW z dnia 25 maja 2016 r. 

3
 Zmieniony zarządzeniem nr 65/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 14 czerwca 2017 r. 



Farmaceutyczny 

z Oddziałem 

Analityki Me-

dycznej 

farmacja  

(semestr I-X)  

(jednolite studia magister-

skie)  

23 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

30 800,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

29 900,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

farmacja  

(semestr XI, w którym stu-

dent odbywa praktykę, staż) 

3 500,00 zł 4 550,00 zł 

analityka medyczna  

(jednolite studia magister-

skie)  

20 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

26 900,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

26 000,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

Nauk o Zdrowiu 

pielęgniarstwo  

I stopnia 

7 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

10 000,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

9 100,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

pielęgniarstwo (pomostowe)  

I stopnia 

5 680,00 zł 

za każdy rok studiów  
nie dotyczy 

pielęgniarstwo  

II stopnia 

6 500,00 zł 

za każdy rok studiów  

9 400,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

8 500,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

położnictwo  

I stopnia 

11 000 zł 

za każdy rok studiów  

15 200,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

14 300,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 

położnictwo (pomostowe)  

I stopnia 

6 200,00 zł 

za każdy rok studiów  
nie dotyczy 

położnictwo  

II stopnia 

8 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

11 300,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

10 400,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 

fizjoterapia  

(jednolite studia magister-

skie)* 

9 500,00 zł 

za każdy rok studiów  

13 250,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

12 350,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 

fizjoterapia  

I stopnia ** 

10 000,00 zł 

za każdy rok studiów  
13 000,00 zł (opłata za każdy rok studiów) 

fizjoterapia  

II stopnia 

9 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

12 600,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

11 700,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 

zdrowie publiczne  

I stopnia 

9 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

12 600,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

11 700,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 

zdrowie publiczne  

II stopnia 

7 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

10 000,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

9 100,00 zł (opłata za każdy następny rok 

studiów) 

ratownictwo medyczne  

I stopnia  

10 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

13 900,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

13 000,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 

dietetyka  

I stopnia 

11 000,00 zł 

za każdy rok studiów  

15 200,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

14 300,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 



 

Studia dokto-

ranckie 

    

26 900,00 zł (opłata za pierwszy rok stu-

diowania) 

26 000,00 zł (opłata za każdy następny 

rok studiów) 
* opłata obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018   

** opłata obowiązuje dla cykli kształcenia rozpoczętych przed dniem 1 października 2017 r.      
 

2. Terminy wnoszenia przez studentów/osoby przyjęte na studia opłat za usługi edukacyjne związane 

z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim (dotyczy osób będą-

cych obywatelami polskimi i przyjętych na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

zwanych dalej „obywatelami polskimi”): 

Obywatel polski przyjęty na studia zobowiązuje się do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne według 

następujących zasad: 

1) w ratach semestralnych (w wysokości 50% raty rocznej): 

a) rata za semestr zimowy płatna w terminie do 15 września przed rozpoczęciem roku akade-

mickiego (z wyjątkiem studentów I roku, którzy uiszczają pierwszą ratę w terminie 3 dni ro-

boczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz in-

nych opłatach związanych z odbywaniem studiów), 

b) rata za semestr letni płatna w terminie do 15 lutego, albo 

2) w ratach rocznych - przed rozpoczęciem roku akademickiego w terminie do 15 września,  

z wyjątkiem studentów I roku, którzy uiszczają pierwszą ratę w terminie 3 dni roboczych od daty 

podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związa-

nych z odbywaniem studiów. 

3. 4 Terminy wnoszenia przez studentów/osoby przyjęte na studia opłat za usługi edukacyjne związane 

z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim (dotyczy cudzoziemców 

przyjętych na zasadach odpłatności): 

Cudzoziemiec przyjęty na studia zobowiązuje się do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne: 

1) w ratach semestralnych (w wysokości 50% opłaty rocznej): 

a) za semestr zimowy – w terminie do 15 września przed rozpoczęciem roku akademickiego,  

z zastrzeżeniem punktu 2,  

b) za semestr letni – w terminie do 15 lutego.  

2) student/osoba przyjęta na I rok studiów uiszcza opłatę za usługi edukacyjne (rata za I semestr) 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz 

innych opłatach związanych z odbywaniem studiów. Za dokonanie opłaty uważa się dzień 

wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w umowie o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów. 
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II. WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE 

Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH  NIESTACJONARNYCH  PROWADZONYCH W JĘZY-

KU OBCYM  

§ 2 

1. 5 Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów niestacjonarnych w języku 

obcym: 

Wydział Kierunek 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związa-

ne z kształceniem na studiach niestacjonar-

nych prowadzonych w języku obcym 

cudzoziemcy przyjęci na 

zasadach odpłatności 

(z wyłączeniem cudzo-

ziemców przyjętych na 

zasadach obowiązujących 

obywateli polskich) 

obywatele polscy 

oraz osoby przyjęte 

na zasadach obo-

wiązujących oby-

wateli polskich 

 

Lekarski 

lekarski   

I rok (opłata za pierwszy 
rok studiowania) 

49 200,00 zł 48 300,00 zł 

opłata za każdy następny 

rok studiów 
48 300,00 zł 48 300,00 zł 

Lekarsko-

Stomatologiczny 

lekarsko- dentystyczny   

I rok (opłata za pierwszy 

rok studiowania) 
53 400,00 zł 52 500,00 zł 

opłata za każdy następny 

rok studiów 
52 500,00 zł 52 500,00 zł 

 

2. Terminy wnoszenia przez studentów/osoby przyjęte na studia opłat za usługi edukacyjne związane  

z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku obcym (dotyczy cudzoziemców 

przyjętych na zasadach odpłatności): 

Cudzoziemiec przyjęty na studia zobowiązuje się do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne: 

1) w ratach semestralnych (w wysokości 50% opłaty rocznej): 

a) za semestr zimowy – w terminie do 15 września przed rozpoczęciem roku akademickiego,  

z zastrzeżeniem punktu 2,  

b) za semestr letni – w terminie do 15 lutego.  

2) Student/Osoba przyjęta na I rok studiów uiszcza opłatę za usługi edukacyjne (rata za I semestr) 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz 

innych opłatach związanych z odbywaniem studiów. Za dokonanie opłaty uważa się dzień 

wpływu na konto bankowe Uczelni wskazane w umowie o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów. 
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3. Terminy wnoszenia przez studentów/osoby przyjęte na studia opłat za usługi edukacyjne związane  

z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku obcym (dotyczy osób będących 

obywatelami polskimi): 

Obywatel polski zobowiązuje się do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem 

na studiach niestacjonarnych w języku obcym według następujących zasad: 

1) płatność w ratach semestralnych (w wysokości 50% raty rocznej): 

a) rata za semestr zimowy płatna w terminie do 15 września przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, z wyjątkiem studentów I roku, którzy uiszczają pierwszą ratę w terminie 3 dni 

roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz 

innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, 

b) rata za semestr letni  płatna w terminie do 15 lutego, albo 

2) płatność w ratach rocznych  - przed rozpoczęciem roku akademickiego w terminie do 15 września;  

z wyjątkiem studentów I roku, którzy uiszczają pierwszą ratę w terminie 3 dni roboczych od daty 

podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach 

związanych z odbywaniem studiów w formie niestacjonarnej. 

III. WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE 

Z POWTARZANIEM OKREŚLONYCH ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADOWALAJĄCYCH WY-

NIKÓW W NAUCE NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PROWA-

DZONYCH W JĘZYKU POLSKIM/OBCYM ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH  

§ 3 

1. Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć w trakcie studiów z powodu niezadowalających 

wyników w nauce oblicza się, biorąc za podstawę wymaganą do zaliczenia przedmiotu liczbę punk-

tów ECTS określoną w planie studiów dla danego przedmiotu pomnożoną przez wysokość opłaty 

określoną dla 1 pkt. ECTS. 

2. 6,7 Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS związany z powtarzaniem określonych zajęć, wynosi: 

 

wydział kierunek 

opłata za 1 pkt ECTS powtarzanych zajęć (w zł) 

dotyczy studen-

tów 

/doktorantów 

obywateli pol-

skich studiują-

cych w 

języku polskim 

dotyczy cudzo-

ziemców przyję-

tych na zasadach 

odpłatności, stu-

diujących w języ-

ku polskim 

dotyczy cudzoziemców  

(z wyłączeniem stypendy-

stów strony polskiej oraz 

cudzoziemców studiują-

cych bez odpłatności i 

świadczeń stypendialnych 

) oraz obywateli polskich 

studiujących w języku 

obcym 
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Lekarski lekarski 530,00 zł 690,00 zł 800,00 zł 

Lekarsko- Stomatolo-

giczny 

lekarsko-

dentystyczny 
580,00 zł 750,00 zł 870,00 zł 

Farmaceutyczny z Od-

działem Analityki Me-

dycznej 

farmacja 

(semestr I-X) 
380,00 zł 500,00 zł  

farmacja 

(semestr XI,  

w którym student 

odbywa praktykę, 

staż) 

110,00 zł 150,00 zł  

analityka medyczna 330,00 zł 430,00 zł  

Nauk o Zdrowiu 

pielęgniarstwo I 

stopnia 
110,00 zł 150,00 zł  

pielęgniarstwo (po-

mostowe) 

I stopnia 

100,00 zł nie dotyczy  

pielęgniarstwo II 

stopnia 
100,00 zł 140,00 zł  

położnictwo I stopnia 180,00 zł 230,00 zł  

położnictwo (pomo-

stowe) 

I stopnia 

110,00 zł nie dotyczy  

położnictwo II stop-

nia 
130,00 zł 170,00 zł  

fizjoterapia (jednolite 

studia magisterskie)* 
155,00 zł 205,00 zł  

fizjoterapia I stop-

nia** 
160,00 zł 210,00 zł  

fizjoterapia II stopnia 150,00 zł 200,00 zł  

zdrowie publiczne I 

stopnia 
150,00 zł 200,00 zł  

zdrowie publiczne II 

stopnia 
110,00 zł 150,00 zł  

ratownictwo me-

dyczne I stopnia 
160,00 zł 210,00 zł  

dietetyka I stopnia 180,00 zł 230,00 zł  

dietetyka II stopnia 120,00 zł 153,00 zł  

Studia doktoranckie  440,00 zł 580,00 zł  

* opłata obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018  
** opłata obowiązuje dla cykli kształcenia rozpoczętych przed dniem 1 października 2017 r.     

 

3. Terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć: 

Opłaty za powtarzane określonych zajęć należy wnieść jednorazowo, nie później niż 14 dni przed rozpo-

częciem semestru lub w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wyrażeniu zgody na powtarzanie 

zajęć. 

 



IV. 8 OPŁATA ZA KSZTAŁCENIE W RAMACH ZAJĘĆ  NIEOBJĘTYCH  PLANEM  STU-

DIÓW, W TYM ZA:UZUPEŁNIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  NIEZBĘDNYCH DO POD-

JĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA OKREŚLONYM KIERUNKU ORAZ UZUPEŁ-

NIENIE RÓŻNIC PROGRAMOWYCH NA STUDIACH  

§ 4 

1. Student/cudzoziemiec/doktorant wnosi opłaty za uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem 

studiów, w tym, w: 

1) zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 

na określonym kierunku w formie stacjonarnej, 

2) zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 

na określonym kierunku w formie niestacjonarnej, 

3) zajęciach wynikających z różnic programowych na studiach niestacjonarnych powstałych  

w związku z: przeniesieniem z innej uczelni, wznowieniem studiów, zmiany roku stu-

diów/powrotu z urlopu skutkującego zmianą programu kształcenia/ planu studiów.  

2. Opłatę za zajęcia określone w ust. 1 wnosi się nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tych zajęć.  

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 oblicza się, biorąc za podstawę wymaganą do zaliczenia 

przedmiotu liczbę punktów ECTS (określoną dla danego przedmiotu na kierunku studiów) po-

mnożoną przez wysokość opłaty określoną dla 1 punktu ECTS. 

4. 9,10 Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS wynosi: 

wydział kierunek 

opłata za 1 pkt ECTS (w zł) 

dotyczy stu-

dentów 

/doktorantów 

obywateli pol-

skich studiują-

cych w języku 

polskim 

dotyczy cudzo-

ziemców przyję-

tych na zasadach 

odpłatności , stu-

diujących w języ-

ku polskim 

dotyczy cudzoziemców  

(z wyłączeniem stypendystów 

strony polskiej oraz cudzoziem-

ców studiujących bez odpłatno-

ści i świadczeń stypendialnych ) 

oraz obywateli polskich studiu-

jących w języku obcym 

Lekarski lekarski 530,00 zł 690,00 zł 800,00 zł 

Lekarsko-  

Stomatologiczny 
lekarsko-dentystyczny 580,00 zł 750,00 zł 870,00 zł 

Farmaceutyczny 

z Oddziałem  

Analityki Medycz-

nej 

farmacja (semestr I-X) 380,00 zł 500,00 zł   

farmacja (semestr XI, 

w którym student od-

bywa praktykę, staż) 

110,00 zł 150,00 zł   

analityka medyczna 330,00 zł 430,00 zł   

Nauk o Zdrowiu  

pielęgniarstwo I stop-

nia 
110,00 zł 150,00 zł   

pielęgniarstwo (pomo-

stowe) 

I stopnia 

100,00 zł nie dotyczy  

pielęgniarstwo II stop-

nia 
100,00 zł 140,00 zł   
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położnictwo I stopnia 180,00 zł 230,00 zł   

położnictwo (pomo-

stowe) I stopnia 
110,00 zł nie dotyczy   

położnictwo II stopnia 130,00 zł 170,00 zł   

fizjoterapia (jednolite 

studia magisterskie)* 
155,00 zł 205,00 zł   

fizjoterapia I stopnia** 160,00 zł 210,00 zł   

fizjoterapia II stopnia 150,00 zł 200,00 zł   

zdrowie publiczne I 

stopnia 
150,00 zł 200,00 zł   

zdrowie publiczne II 

stopnia 
110,00 zł 150,00 zł   

ratownictwo medyczne 

I stopnia 
160,00 zł 210,00 zł   

dietetyka I stopnia 180,00 zł 230,00 zł   

dietetyka II stopnia 120,00 zł 153,00 zł   

Studia doktoranckie 440,00 zł 580,00 zł   

* opłata obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018  
** opłata obowiązuje dla cykli kształcenia rozpoczętych przed dniem 1 października 2017 r.   
 

IVa. 11 WYSOKOŚĆ I TERMINY OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE PROCEDURY  

POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

§4a 

1. Wysokość opłat związanych z przeprowadzeniem procedury potwierdzania efektów uczenia się 

(zwanych „RPL”) na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunkach prowadzonych w formie stacjonar-

nej i niestacjonarnej: zdrowie publiczne (studia pierwszego i drugiego stopnia), fizjoterapia (studia 

pierwszego i drugiego stopnia), ratownictwo medyczne (studia pierwszego stopnia), wynosi: 

Pozycja 

kosztowa 
Rodzaj opłaty RPL Kwota opłaty 

1 
Opłata za przeprowadzenie procedury potwierdzania 
efektów uczenia się wyłącznie w oparciu o dokumen-

tację załączoną do wniosku Kandydata 

950 zł 

2 

Opłata za każdy dodatkowy dowód przeprowadzany 
przez Uczelnię. 

(Liczba dodatkowych dowodów wynosi maksymal-
nie 5 sztuk) 

310 zł 
(maksymalna kwota 

za dodatkowe dowo-
dy wynosi 1550 zł) 

3. 
Maksymalna stawka za przeprowadzenie pełnej pro-

cedury RPL (suma pozycji 1 i 2) 
2 500 zł 

 

2. Zasady i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, określa umowa o warunkach odpłatno-

ści za potwierdzanie efektów uczenia się. 

 

V. WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA PODYPLOMOWE 

§ 5 

1. 12 Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych: 
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wydział kierunek opłata za studia podyplomowe  

Nauk o Zdrowiu  

Neurologopedia kliniczna z wczesna inter-

wencja logopedyczna  

(studia 4 semestralne) 

2 200,00 zł za każdy semestr stu-

diów 

Logopedia kliniczna  

(studia 4 semestralne) 

2 200,00 zł za każdy semestr stu-

diów 

Neurologopedia senioralna  

(studia 2 semestralne) 

1 900,00 zł za każdy semestr stu-

diów 

Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia  

(studia 2 semestralne) 

2 200,00 zł za każdy semestr stu-

diów 

Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i 

personelu ochrony zdrowia  

(studia 2 semestralne) 

2 450,00 zł za każdy semestr stu-

diów 

 

2. Termin wnoszenia opłat: 

1) Opłata za studia podyplomowe wnoszona jest przez słuchacza studiów podyplomowych przed rozpo-

częciem kształcenia, w terminie ustalonym przez organizatora studiów i określonym  

w umowie o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych. 

2) Zasady i warunki odbywania studiów podyplomowych  oraz wzory dokumentów (w tym wzór  

umowy o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomo-

wych) regulują odrębne akty prawne w Uczelni. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 6 

1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne, wydawania rozstrzygnięć w sprawach określonych 

w § 1 ust.1 reguluje uchwała Senatu.  

2. Wysokość opłat za wydawane studentom/doktorantom/słuchaczom studiów podyplomowych do-

kumenty określa odrębne zarządzenie rektora.  

3. Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych  

z odbywaniem studiów przez studentów są wprowadzone odrębną uchwałą Senatu. 

§ 7 13 

1.    Od opłat wnoszonych po terminie pobiera się odsetki ustawowe. 

2. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni, 

wskazany w umowie o warunkach  odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach 

związanych z odbywaniem studiów. 

3. Brak uregulowania pełnej opłaty za I semestr I roku studiów w terminie określonym w umowie  

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne uważa się za rezygnację ze studiów. 

4. Brak uregulowania opłat lub dokonanie tylko częściowej wpłaty za usługi edukacyjne 

(z zastrzeżeniem ust. 3), po otrzymaniu ostatecznego wezwania do zapłaty, może skutkować 

skreśleniem z listy studentów i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. W 
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przypadku zalegania przez cudzoziemca z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje 

skreślenie z listy studentów/doktorantów. 

5. Obowiązek weryfikacji terminowości wpłat za usługi edukacyjne należy do kierowników 

dziekanatów. Ponadto kierownicy dziekanatów są zobowiązani do składania wniosków do kwestora 

o naliczanie odsetek za zwłokę. 

§ 8 

1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach rozpoczętych przed rokiem akademickim 

2015/2016 określają wcześniejsze zarządzenia rektora w tej sprawie, z zastrzeżeniem, że opłaty za: 

powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce lub kształcenie 

w ramach zajęć nieobjętych planem studiów student wnosi w wysokości określonej w zarządzeniu 

rektora obowiązującym w roku akademickim, w którym student rozpoczął studia. 

2. Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych  

z odbywaniem studiów zawierane są z: osobami przyjętymi na studia, studentami, cudzoziemcami, 

uczestnikami studiów doktoranckich oraz słuchaczami studiów podyplomowych, bez względu na 

formę studiów. 

§ 9 

1. Wprowadza się wzory druków umów, porozumień i wniosków, stanowiące załączniki do niniejszego 

zarządzenia: 

1) wzory umów o odpłatności za usługi edukacyjne na studiach III stopnia (studiach doktoranc-

kich): 

a) załącznik nr 1  –  umowa o odpłatności za usługi edukacyjne  - doktoranci (obywatele polscy), 

studia stacjonarne, 

b) załącznik nr  2  –  umowa o odpłatności za usługi edukacyjne – doktoranci (cudzoziemcy), studia 

stacjonarne; 

2) wzory porozumień stosowanych do umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne za-

wartych przed 1 października 2014 r.: 

a) załącznik nr 3 – porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powta-

rzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

b) załącznik nr 4 – porozumienie w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne związane 

z uczestnictwem w zajęciach nieobjętych planem studiów; 

3) wzory porozumień stosowanych powszechnie  bez względu na termin zawarcia umowy o warun-

kach odpłatności za usługi edukacyjne: 

a) załącznik nr 5 – porozumienie do umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wno-

szonych przez przedsiębiorcę, 

b) załącznik nr 6 – porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na 

studiach niestacjonarnych i powtarzanie określonych zajęć, 



c) załącznik nr 7 – porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres nie pobie-

rania nauki na studiach,  

d) 14 skreślony,  

e) 15 załącznik nr 9 – porozumienie w sprawie rozłożenia opłaty za usługi edukacyjne na raty – (doty-

czy obywateli polskich oraz cudzoziemców); 

4) wzory wniosków: 

a) 16 załącznik nr 10 – wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne (dla studentów oby-

wateli polskich, cudzoziemców) 

b) załącznik nr 11 – wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres nie pobierania 

nauki lub zwrot nadpłaty,  

c) załącznik nr 12 – wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach nie-

stacjonarnych, 

d) 17 skreślony 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 11 

Traci moc zarządzenie nr 52/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 

lipca 2015 r. w sprawie zmiany załączników − wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone 

usługi edukacyjne oraz innych opłat związanych z kształceniem uczestników studiów doktoranckich od 

roku akademickiego 2015/2016 oraz zarządzenie nr  55/XV R/2012 Rektora Akademii Medycznej we 

Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za 

świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2012/2013 związane z kształceniem studentów 

(obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów pody-

plomowych oraz wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, porozumień 

do umów, wniosków i decyzji ze zmianami. 

 

 
Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 
 
 

 
 
 

 
O trzymują: 
według rozdzielnika 
MCH 
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