
Informacja dla studentów, którzy podjęli studia 

w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 

(rekrutacja przeprowadzona w lutym 2013 r.) 

W bieżącym roku akademickim wchodzą w życie regulacje ustawowe dotyczące opłat za drugi 

kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Dotyczą one osób, które studiując na innym 

kierunku studiów podjęły obecnie studia na kierunku fizyka lub na studiach II stopnia fizyki 

technicznej. Regulacje, o których mowa, zawarte są w art. 29 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 84, poz. 455) oraz 

art. 170 a Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz 1365, z 

późn. zm.). 

Z przytoczonych regulacji prawnych wynika, że: 

1. Studia I stopnia fizyki lub II stopnia fizyki technicznej podjęte w rekrutacji śródrocznej są bezpłatne 

dla studentów dla których: 

a) jest to pierwszy kierunek studiów i nigdy nie podejmowali innych studiów stacjonarnych w 

uczelni publicznej, 

b) są to ich drugie lub kolejne studia stacjonarne w uczelni publicznej, ale pierwsze podjęte były 

przed rokiem akademickim 2011/2012, 

c) podjęli studia stacjonarne w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012 lub 

2012/2013, ale z nich zrezygnowali nie uzyskując żadnych pkt. ECTS, 

d) studiują lub studiowali w uczelni niepublicznej lub w uczelni publicznej na studiach 

niestacjonarnych. 

2. Podjęcie tych studiów jest bezpłatne, ale kontynuacja może być płatna dla studentów którzy: 

a) podjęli inne studia stacjonarne w uczelni publicznej w roku 2011/2012 lub 2012/2013 i je 

kontynuują *, 

b) podjęli studia stacjonarne w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012 lub 

2012/2013 i z nich zrezygnowali uzyskując w ich toku punkty ECTS **. 

* warunkiem zwolnienia z opłaty za odbyty rok studiów jest spełnienie kryteriów uzyskania 

stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów i złożenie odpowiedniego wniosku. 

** wezwanie do wniesienia opłaty pojawi się w momencie przekroczenia liczby punktów ECTS 

przewidzianych programem studiów powiększonej o dodatkowe 30 punktów ECTS.  

Niżej wymienieni studenci (o których mowa w punkcie 2 a), które podjęły studia na fizyce lub fizyce 

technicznej II stopnia proszone są o pilne zgłaszanie się do dziekanatu celem podpisania z 

Uniwersytetem stosownej umowy lub ewentualne wypełnienie nowego „oświadczenia o 

spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez 

wnoszenia opłat”. 
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