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Zarządzenie nr 35/19
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób
studiujących w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie art. 23 ust. 1 art. 79 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego zarządzam, co
następuj:
I. Opłaty za zajęcia dydaktyczne
§ 1.

1.
1)

Ustalam, następujące wysokości opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne dla studentów niestacjonarnych na:
studiach pierwszego stopnia_________ ________________________________________________________
Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia rozpoczętego
Kierunek

Lp.

w roku akademickim 2019/2020

przed rokiem akademickim 2019/2020

1

Administracja

2 300,00 zł

1 800,00 zł

2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

2 300,00 zł

1 800,00 zł

3

Coaching zdrowego stylu życia

3 500,00 zł

X

4

Energetyka*

2 700,00 zł

X

5

Filologia (filologia angielska)

2 600,00 zł

X

6

Finanse, rachunkowość i podatki

2 600,00 zł

2 200,00 zł

7

Informatyka

2 700,00 zł

2 200,00 zł

8

Logistyka i transport

2 700,00 zł

X

9

Pedagogika

2 600,00 zł

X

10

Zarządzanie

2 600,00 zł

1 900,00 zł

11

Zarządzanie i inżynieria produkcji

2 700,00 zł

2 200,00 zł

jednolite studia magisterskie

2)

Kierunek

Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia rozpoczętego

Lp.

1

w roku akademickim 2019/2020

przed rokiem akademickim 2019/2020

3 500,00 zł

X

Prawo

3) studia drugiego stopnia
Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia
Kierunek

Lp.

rozpoczętego w roku akademickim
2019/2020

rozpoczętego przed rokiem
akademickim 2019/2020

1

Bezpieczeństwo wewnętrzne

2 500,00 zł

2 200,00 zł

2

Finanse i zarządzanie w
przedsiębiorstwie

2 600,00 zł

2 100,00 zł

3

Pielęgniarstwo

3 500,00 zł

3 000,00 zł

* kierunek będzie prowadzony po uzyskaniu zgody właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego
§

1.
2.

3.
4.

2

.

Opłatę za zajęcia dydaktyczne można wnieść w całości w terminach określonych w ust. 5 pkt 1 lit. a) i ust. 6
pkt 1.
Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w trzech ratach.
Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.
Ustalam następujące wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru
Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego
semestru
1 800,00 zł
1 900,00 zł
2 100,00 zł
2 200,00 zł

III rata

II rata

I rata
600,00
700,00
700,00
800,00

zł
zł
zł
zł

600,00
600,00
700,00
700,00

zł
zł
zł
zł

600,00
600,00
700,00
700,00

zł
zł
zł
zł

2 300,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

700,00 zł

2 500,00 zł

900,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

2 600,00 zł

900,00 zł

900,00 zł

800,00 zł

2 700,00 zł

900,00 zł

900,00 zł

900,00 zł

3 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

3 500,00 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł

1 100,00 zł

5.

Ustalam następujące terminy dokonania płatności w ratach w semestrze zimowym:
1) I rata:
a) studenci przyjęci na I rok studiów w naborze I - do 2 października 2019 r.
b) studenci przyjęci na I rok studiów w naborze II - do 10 października 2019 r.
c) pozostali studenci - do 2 października 2019 r.
2) II rata - do 4 listopada 2019 r.
3) III rata - do 7 grudnia 2019 r.
6. Ustalam, dla wszystkich studentów, następujące terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:
1) I rata - do 20 lutego 2020 r.
2) II rata - do 20 marca 2020 r.
3) III rata - do 20 kwietnia 2020 r.
III. Opłaty dodatkowe
§3.
Student studiów niestacjonarnych, któremu zostały wyznaczone różnice programowe spowodowane przejściem
z innej Uczelni lub wynikające ze wznowienia studiów, jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 180,00 zł za
każdy moduł/przedmiot stanowiący różnicę programową, bez względu na ilość rodzajów zajęć, który on obejmuje.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

§4.
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy powtarzają moduł wnoszą opłatę za powtórzenie
poszczególnych modułów/przedmiotów, z których poprzednio uzyskali oceny niedostateczne w wysokości 180,00 zł
za każdy moduł.
Student studiów stacjonarnych, który wznawia studia lub powtarza semestr, wnosi opłatę za powtórzenie modułów,
których nie zaliczył poprzednio z powodu niezadowalających wyników w nauce w wysokości 180,00 zł za każdy
moduł.
Student studiów niestacjonarnych powtarzający semestr wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne powtarzanego
semestru oraz w przypadku powtarzania modułów realizowanych na wcześniejszych semestrach niż powtarzany,
także opłatę za powtórzenie poszczególnych modułów, z których poprzednio uzyskał oceny niedostateczne w
wysokości 180,00 zł za każdy moduł.
Student wznawiający studia z powodu skreślenia z listy studentów za niezłożenie pracy dyplomowej, wnosi opłatę
w wysokości 180,00 zł za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej, w terminie ustalonym przez dziekana.
§5.
Studenci niestacjonarni oraz stacjonarni, którzy otrzymali zgodę na realizację zajęć nieobjętych planem studiów
wnoszą opłatę za każdy realizowany moduł/przedmiot, obliczoną zgodnie z zasadą: liczba punktów ECTS
przypisana do danego modułu pomnożona przez kwotę 80,00 zł, z zastrzeżeniem § 6.
Dziekan ustala indywidualną wysokość opłat określonych w ust. 1 oraz termin ich wniesienia.

§6.
Student, który kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia pierwszego stopnia wnosi
opłatę w wysokości 100,00 zł za każdy wyznaczony mu uzupełniający moduł nieobjęty planem studiów.
IV. Postanowienia końcowe
§7.
Uczelnia może pobrać odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku dokonania opłat określonych w niniejszym
zarządzeniu po wyznaczonych terminach.
2. W przypadku powstania zaległości w opłatach wpłatę studenta zalicza się na poczet długu wymagalnego, a jeśli
jest kilka długów wymagalnych na poczet najdawniej wymagalnego.
3. Terminy wniesienia opłat ustalone w niniejszym zarządzeniu lub wyznaczone przez dziekana uznaje się
za ostateczne.
4. Nieuiszczenie w terminie opłat określonych niniejszym zarządzeniem lub uiszczenie opłaty tylko w części
spowoduje skreślenie z listy studentów.
§8.
Traci moc zarządzenie nr 26/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia
dla osób studiujących w roku akademickim 2018/2019.
§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
1.

REKTOR
prof, dr hab. inź. Ryszard K, Pisarski

