
Zarządzenie nr 30/2015 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 listopada 2015 r.   

 

w sprawie wskazania zajęć, za które pobierane są opłaty edukacyjne  

związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych, oraz obowiązujących w tym zakresie zasad postępowania 

 

 

 Na podstawie § 3 ust. 9 i 10, § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 uchwały nr 94 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat 

za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

 Opłaty za powtarzanie poszczególnych przedmiotów powiązane są ze wszystkimi 

składowymi zajęciami wymienionymi w obowiązującym planie studiów. W zależności od 

przypadku składają się nań ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, 

seminaria. 

 

§ 2 

 Wysokość opłaty za powtarzanie określonego przedmiotu uwzględnia wszystkie 

niezaliczone składowe zajęcia wymienione w obowiązującym planie studiów. 

 

§ 3 

 Określając wysokość opłat za powtarzanie zajęć w ramach poszczególnych 

przedmiotów dziekan kieruje się stawkami za powtarzanie zajęć określonymi we 

właściwym zarządzeniu Rektora. 

 

§ 4 

 W związku z powtarzaniem przedmiotu nie pobiera się opłat za poszczególne 

zajęcia uznane za zaliczone w danym toku studiów z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 

w § 6 ust. 2 i 4. 

 

§ 5 

1. Opłaty za powtarzane przedmioty są odnoszone do zajęć obowiązujących w 

danym roku akademickim. 

2. W wypadku opłat za powtarzane przedmioty powiązanych ze zmianami 

programów kształcenia lub brakiem określonego przedmiotu (etapu kształcenia) w 

danym roku akademickim (cyklu dydaktycznym) ustala się dla poszczególnych 

przedmiotów następujące zasady płatności: 

a) określając wysokość opłaty stosuje się  następującą metodę obliczenia kosztów 

powtarzania: 

 liczba godzin przedmiotu niezaliczonego pomnożona przez obowiązującą 

stawkę za powtarzanie zajęć. 

  b) jeżeli w bieżącej ofercie dydaktycznej przedmiot ma zmniejszoną liczbę godzin, 

w stosunku do przedmiotu niezaliczonego stosuje się  następującą metodę obliczenia 

kosztów powtarzania:  

 liczba godzin przedmiotu z bieżącej oferty pomnożona przez obowiązującą 

stawkę za powtarzanie zajęć. 

  c) jeżeli w bieżącej ofercie dydaktycznej przedmiot nie występuje, student nie 

ponosi żadnej opłaty w związku z jego powtarzaniem. 

3.  Jeżeli w bieżącej ofercie dydaktycznej przedmiot zmienia formę zaliczenia, a jest 

to przedmiot w poprzedniej formie zaliczony przez studenta, student zalicza go w 

obowiązującej formie, nie ponosząc opłaty za zmianę. 



4.  Student powtarzający rok studiów według nowego planu nie ponosi opłaty za 

przedmiot pozostający do zaliczenia w ramach zmienionej oferty dydaktycznej na danym 

roku. 

5. Odstępuje się od pobierania opłaty za powtarzanie zajęć na studiach z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w wypadku studiów prowadzonych w języku 

angielskim. 

6. Stawki za powtarzanie zajęć mają zastosowanie na studiach niestacjonarnych do 

wyznaczenia opłaty semestralnej/rocznej za przedmioty do uzupełnienia w ramach 

reaktywacji oraz przeniesienia z innej uczelni. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z Regulaminem studiów uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z ćwiczeń 

(wykładu na zaliczenie, konwersatorium, zajęć laboratoryjnych, seminarium) uznaje 

się za zaliczone w obrębie określonego przedmiotu na danym roku studiów, co 

sygnalizuje się  w systemie USOS poprzez adnotację: „zal”. 

2. Na wniosek studenta, zaliczone już zajęcia w ramach danego przedmiotu, w związku z 

jego powtarzaniem, mogą podlegać ponownemu zaliczeniu (powtórzeniu), z 

obowiązkiem ponoszenia opłaty. 

3. Student powtarzający rok/semestr, w którym rozpoczyna się seminarium, ma 

obowiązek ponownego zapisania się na seminarium: 

a) bez konieczności ponoszenia opłaty (student z zaliczonym seminarium), 

b) z obowiązkiem ponoszenia opłaty (student z niezaliczonym seminarium). 

4. Na wniosek studenta, zaliczone już seminarium na danym roku studiów, w związku z 

powtarzaniem tego roku studiów, łączącym się ze zmianą promotora, która 

jednocześnie pociąga za sobą zmianę przedmiotu na egzaminie dyplomowym, może 

podlegać ponownemu zaliczeniu (powtórzeniu) z obowiązkiem ponoszenia opłaty. 

 

§ 7 

1. Traci moc zarządzenie nr 22/2013 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wskazania 

zajęć, za które pobierane są opłaty edukacyjne związane z powtarzaniem określonych 

zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zarządzenie nr 20/2014 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 

listopada 2014 r. w sprawie zasad płatności powiązanych ze zmianami programów 

kształcenia lub brakiem określonego przedmiotu w roku akademickim 2014/2015. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 

października 2015 r. 

 

dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

D Z I E K A N 

 


