PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

[Wpisz cytat z

REKTOR
REKTOR

R.0002.30.2018

58-300 Wałbrzych
Zarządzenie nr 30/2018
ul. Zamkowa 4z dnia 29 czerwca 2018 roku
tel. (074) 641 92 00
w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych
od cudzoziemców za kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), w związku z § 11 - 13 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1125) zarządzam, co następuje:
Opłaty za zajęcia dydaktyczne
§1
Dla cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4, pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)
podejmujących studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu, ustalam opłaty w następującej wysokości:
Opłata semestralna za usługi edukacyjne
Kierunek

I rok
- studia stacjonarne

I rok
- studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia
Administracja

1800,00 zł

1400,00 zł

Architektura wnętrz

1800,00 zł

1400,00 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1800,00 zł

1400,00 zł

Filologia (angielska)

1800,00 zł

1300,00 zł

Kosmetologia

2000,00 zł

1500,00 zł

Logistyka

1800,00 zł

1400,00 zł

Pedagogika

1800,00 zł

1300,00 zł

Pielęgniarstwo

3800,00 zł

-

Techniki dentystyczne

3800,00 zł

3800,00 zł

Studia drugiego stopnia
Administracja

1800,00 zł

1400,00 zł

Logistyka

1800,00 zł

1400,00 zł
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Kierunek

Opłata semestralna za usługi edukacyjne
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
II, III, IV rok
Studia pierwszego stopnia

Administracja

1500,00 zł

Architektura wnętrz

1500,00 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1500,00 zł

Filologia (angielska)

1500,00 zł

Kosmetologia

1800,00 zł

Logistyka

1500,00 zł

Pedagogika

1500,00 zł

Pielęgniarstwo

3800,00 zł (studia stacjonarne)
3800,00 zł

Techniki dentystyczne
Studia drugiego stopnia
Administracja

1500,00 zł

Logistyka

1500,00 zł

§2
Student wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne, o której mowa w § 1 w całości w następujących
terminach:
1) za semestr zimowy - do 28 września 2018 r.,
2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 r.
§3
1. Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego
identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze
rachunku bankowego student zostaje poinformowany pisemnie.
2. Student dokonuje opłaty semestralne za usługi edukacyjne na indywidualny numer
rachunku.
§4
W uzasadnionych przypadkach rektor na pisemny wniosek studenta może przedłużyć termin
wniesienia opłaty, o której mowa w § 1 lub wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty w ratach.
§5
W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego
nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności,
rektor, na wniosek studenta, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie.
Opłaty dodatkowe
§6
1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce
za rok akademicki 2018/2019 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego)
2

przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym
roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS
(przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć

do 2 punktów ECTS

150,00 zł

3-4 punkty ECTS

200,00 zł

5-9 punktów ECTS

300,00 zł

10 i powyżej punktów ECTS

400,00 zł

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce
z poprzednich lat akademickich ustala się w wysokości 220,00 zł za jeden przedmiot.
3. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot:
a) kwotę określoną w § 6 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty,
b) kwotę określoną w § 6 ust. 2 mnoży się przez liczbę powtarzanych przedmiotów.
4. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć
(powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
a) za semestr zimowy - do 28 września 2018 r.,
b) za semestr letni - do 15 lutego 2019 r.
5. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce
student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764
0393.
Postanowienia końcowe
§7
1. W przypadku dokonania opłat określonych w niniejszym zarządzeniu po wyznaczonych
terminach Uczelni przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w płatności.
Terminy wniesienia opłat ustalone w niniejszym zarządzeniu uznaje się za ostateczne.
2. Nieuiszczenie w terminie opłat określonych niniejszym zarządzeniem lub uiszczenie
opłaty tylko w części spowoduje skreślenie z listy studentów.
§8
Traci moc Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości
i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim
2018/2019
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku
akademickiego 2018/2019.
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