
Nr 69/XV R/2014 - zmiana określenia wysokości i terminów opłat za usługi edukacyjne

  Zarządzenie nr 69/XV R/2014  Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  z dnia
31 października 2014 r. 
 
 
w sprawie zmiany
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
podyplomowych oraz wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi
edukacyjne, porozumień do umów, wniosków i decyzji
 
 
Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
2012 r., poz. 572, ze zm.), §3 uchwały nr 1194 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i
warunków zwalniania w części z tych opłat studentów, cudzoziemców i doktorantów,
zarządzam, co następuje:
     § 1  W Zarządzeniu nr 55/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego 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 podyplomowych oraz wzorów umów o warunkach odpłatności za
świadczone usługi edukacyjne, porozumień do umów, wniosków i decyzji, wprowadza się
następujące zmiany:     1)   §1 otrzymuje brzmienie:  „1.  Wysokość opłat za studia:  1)
niestacjonarne,
 
2)
podejmowane przez cudzoziemców, przyjętych na zasadach odpłatności, na niżej
wymienionych kierunkach wynosi:
 
               
             Wydział
             Kierunek
             Wysokość opłaty za studia:1) niestacjonarne, 
             Wysokość opłaty za studia:dla cudzoziemców przyjętych na   zasadach odpłatności( opłata   za pierwszy rok studiowania zawiera równowartość 200€)
         
                        Lekarski               lekarski   (jednolite studia magisterskie) za każdy rok studiów              32   000,00 zł      
        42   500,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        41   600,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        Lekarsko-Stomatologiczny              lekarsko-dentystyczny   (jednolite studia magisterskie) za każdy rok studiów              35   000,00 zł      
        46 400   zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        45   500,00 zł (opłata za każdynastępny   rok studiów)           
                        Farmaceutyczny   z Oddziałem Analityki Medycznej              farmacja   (semestr I- X) (jednolite studia magisterskie) za każdy rok studiów              23   000,00 zł      
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        30   800,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        29   900,00 zł (opłata za każdynastępny   rok studiów)           
                        farmacja   (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż)              3   500,00 zł               4   550,00 zł
         
                        analityka   medyczna (jednolite studia magisterskie) za każdy rok studiów              20   000,00 zł               26   900,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        26   000,00 zł (opłata za każdynastępny   rok studiów)           
                        Nauk   o Zdrowiu              pielęgniarstwo   I stopnia,za   każdy rok studiów        
      7   000,00 zł
             10   000,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        9   100,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        pielęgniarstwo   (pomostowe) I stopnia, za każdy rok studiów              5   680,00 zł               nie   dotyczy
         
                        pielęgniarstwo   II stopnia,za   każdy rok studiów               6   500,00 zł      
        9   400,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        8   500,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        położnictwo   I stopnia, za   każdy rok studiów               11   000,00 zł      
        15   200,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        14   300,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        położnictwo   (pomostowe) I stopnia, za każdy rok studiów              6   200,00 zł               nie   dotyczy
         
                        położnictwo   II stopnia, za   każdy rok studiów               8   000,00 zł      
        11   300,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        10   400,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        fizjoterapia   I stopnia, za   każdy rok studiów               10   000,00 zł      
        13   900,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        13   000,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        fizjoterapia   II stopnia, za   każdy rok studiów               9   000,00 zł      
        12   600,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        11   700,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        zdrowie   publiczne I stopnia,za   każdy rok studiów               9   000,00 zł      
        12   600,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        11   700,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        zdrowie   publiczne II stopnia, za każdy rok studiów              7   000,00 zł               10   000,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        9   100,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        ratownictwo   medyczne I stopnia, za każdy rok studiów              10   000,00 zł               13   900,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
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                        13   000,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        dietetyka   I stopnia, za   każdy rok studiów               11   000,00 zł      
        15   200,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        14   300,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
                        Studia   doktoranckie                                     
        26   900,00 zł (opłata za pierwszy rok studiowania)
         
                        26   000,00 zł (opłata za każdy następny rok studiów)          
          
  2. Terminy wnoszenia opłat za studia przez studentów obywateli polskich:  1) w dwóch
równych ratach semestralnych za każdy rok studiów, wnoszone:
 
a)
 
I rata, za semestr zimowy, w terminie do 15 września (za wyjątkiem studentów/osób przyjętych
na I rok studiów, którzy uiszczają I ratę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o
warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na
studiach niestacjonarnych);
 
b)
II rata, za semestr letni, w terminie do 15 lutego,
 
2)
jednorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego, w terminie do 15 września za wyjątkiem
studentów I roku, którzy uiszczają I ratę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o
warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na
studiach niestacjonarnych).
 
3.
Terminy wnoszenia opłat za studia przez Cudzoziemców:
 
1)
Cudzoziemcy wnoszą opłaty za usługi edukacyjne za cały okres nauki, chyba że uzyskają
zgodę na wniesienie opłaty w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.
 
Opłata za każdy rok studiów wnoszona jest jednorazowo w terminie do 15 września (za
wyjątkiem studentów/osób przyjętych na I rok studiów, którzy uiszczają I ratę w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne związane z
kształceniem cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności prowadzonych w
języku polskim).
 
2)
Opłata w ratach semestralnych wnoszona jest:
 
a)
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I rata, opłata za semestr zimowy w terminie do 15 września (za wyjątkiem studentów I roku,
którzy uiszczają I ratę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za
studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców przyjętych na studia na
zasadach odpłatności prowadzonych w języku polskim),
 
b)
II rata, opłata za semestr letni w terminie do 15 lutego.
 
4.
Brak uregulowania opłaty za I rok studiów przez osobę przyjętą na studia w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne związane z
kształceniem cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności prowadzonych w
języku polskim, uważa się za rezygnację ze studiów.”.
 
 
2) 
Dział II otrzymuje brzmienie:
 
      „II. WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA W JĘZYKU OBCYM”.
 
 
3)
w § 2 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
 
„2. 
Terminy wnoszenia opłat za studia prowadzone w języku obcym:
 
1)
Cudzoziemcy wnoszą opłaty za usługi edukacyjne za cały okres nauki, chyba że uzyskają
zgodę na wniesienie opłaty w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.
 
2)
Opłata za każdy rok studiów wnoszona jest jednorazowo w terminie do 15 września (za
wyjątkiem studentów/osób przyjętych na I rok studiów, którzy uiszczają I ratę 
  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi
edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach
odpłatności prowadzonych w języku obcym).  3) Opłata w ratach semestralnych wnoszona jest:
 
a)
I rata, opłata za semestr zimowy w terminie do 15 września (za wyjątkiem studentów I roku,
którzy uiszczają I ratę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za
studia lub usługi edukacyjne związane 
  z kształceniem cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności prowadzonych w
języku obcym),  b) II rata, opłata za semestr letni w terminie do 15 lutego.  3. Brak
uregulowania opłaty za I rok studiów przez osobę przyjętą na studia w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne związane z
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kształceniem cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności prowadzonych w
języku obcym, uważa się za rezygnację ze studiów.”.
 
 
4)
Dział III otrzymuje brzmienie:
 
„III. WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z 
POWTARZANIEM OKREŚLONYCH ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW
W NAUCE NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ORAZ STUDIACH
DOKTORANCKICH”.
 
 
5)
§ 4 otrzymuje brzmienie:
 
„1.
 Studenci/cudzoziemcy/doktoranci wnoszą opłaty za uczestniczenie w zajęciach nieobjętych
planem studiów, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tych zajęć.
 
2.
  
Wysokość opłaty za zajęcia nieobjęte planem wynosi:
 
 
 
               
             Kierunek studiów
             Opłata za jedną godzinę zajęć   nieobjętych planem (w zł)
         
                        obywatele   polscy              cudzoziemcy na studiach   prowadzonych w języku polskim              cudzoziemcy na studiach   prowadzonych w języku angielskim          
                        lekarski   (jednolite studia mgr)               33               43
             82
         
                        lekarsko-dentystyczny   (jednolite studia mgr)              35               45
             104
         
                        farmacja   (jednolite studia magisterskie)              28               36
             -
         
                        analityka   medyczna (jednolite studia mgr)          
                        wszystkie   kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu              11               14
         
                        studia   doktoranckie               197
         
              6)  skreśla się §5.  7)  w §8 ust. 1 skreśla się pkt e.  8)  w §11 ust. 1 skreśla się pkt
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a-c.     § 5  Zarządzenie
wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Rektor
 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
 
prof. dr hab. Marek Ziętek
 
 
 
 
Otrzymuje:
 
 
według rozdzielnika
 
 
MKa
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