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ZARZĄDZENIE NR 13/2009 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 01 kwietnia 2009 r.  
 

w sprawie zwolnienia z opłat za studia pierwszego lub drugiego stopnia  
odbywane przez cudzoziemców w ramach projektu „Teraz Wrocław” 

 
 

 Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów               
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r.               
nr 190, poz. 1406), zarządzam co następuje: 
   

§ 1 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach projektu „Teraz Wrocław” zapewni cudzoziemcom: 
1) pięć bezpłatnych miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia przez cały okres studiów     

zgodnie z programem studiów, poczynając od roku akademickiego 2009/2010 (bezpłatne miejsca           
na studiach pierwszego lub drugiego stopnia przez cały okres studiów zgodnie z programem studiów, 
poczynając od roku akademickiego 2009/2010. Łączna długość studiów przez studentów 
zakwalifikowanych do programu nie może przekroczyć 15 semestrów); 

2) bezpłatne komplety podręczników akademickich Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego               
we Wrocławiu wymaganych na danych specjalnościach. 

 
§ 2 

 

Studenci zakwalifikowani na studia w ramach projektu są zwolnieni z opłaty wpisowej. 
 

§ 3 
Rekrutacja studentów odbywać się będzie  za pośrednictwem Biura „Teraz Wrocław”, działającego               
w strukturze Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 

§ 4 
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 39/2007 w sprawie zwolnienia z opłat za studia pierwszego               
lub drugiego stopnia odbywane przez cudzoziemców – obywateli Ukrainy w ramach projektu „Teper 
Wrocław”. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                    REKTOR 
 
 

prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 

Otrzymują: 
wg rozdzielnika 
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