Zarządzenie nr 25/2019
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
z dnia 18.04.2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz
opłat administracyjnych na rok akademicki 2019/2020
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu
Na podstawie art. 80 ust. 2 w związku z art. 79 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), w związku z § 36
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861), zarządzam co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość opłat za świadczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Wałczu usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 dla studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, jak w załączniku nr 1, 2 i 3.
2. Opłaty za wydanie dokumentów powinny być wniesione najpóźniej w dniu ich
wydania.
3. Pozostałe opłaty, z wyłączeniem opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia, powinny być wniesione w terminie 21 dni
od poinformowania studenta o pozytywnym rozpatrzeniu danego wniosku.
§2
Zgodnie z regulaminami studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
wysokość opłat za prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających
i szkoleń ustalana jest każdorazowo przy organizowaniu wymienionych form kształcenia
na podstawie sporządzonej kalkulacji, przed ich otwarciem, i ogłaszana na początku
rekrutacji kandydatów na wymienione formy kształcenia.
§3
Na wniosek studenta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może zwolnić
częściowo lub w całości z opłat, o których mowa w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego
zarządzenia.

§4
Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku
polskim:
1. Opłata za rok studiów pierwszego stopnia wynosi:
1) Finanse i Rachunkowość: 5 200,00 zł;
2) Informatyka w Biznesie i Administracji: 3 700,00 zł;
3) Administracja: 4 900,00 zł;
4) Pedagogika: 4 800,00 zł;
5) Wychowanie Fizyczne: 4 700,00 zł;
6) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 5 100,00 zł;
7) Zarządzanie: 3 900,00 zł.
2. Opłata za rok studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie: 5 000,00 zł.
Szczegółowy harmonogram płatności zostanie ustalony po przyjęciu cudzoziemca
na studia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Kwestorowi PWSZ w Wałczu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Wałczu
dr Dariusz Skalski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/2019
Rektora PWSZ w Wałczu
z dnia 18.04.2019 r.

Opłaty za studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020
1. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22,00 zł

2. Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

3. Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

Opłata za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów
4. i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1668 ze zm.)

20,00 zł

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub
5. ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

26,00 zł

6. Opłata za wpis warunkowy za każde zajęcia podlegające osobnemu zaliczeniu

100,00 zł

Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
7. niezadowalających wyników w nauce (za każdy punkt ECTS)
120,00 zł za ECTS
8. Opłata za kształcenie na studiach w języku obcym (za każdy punkt ECTS)

60,00 zł za ECTS

9. Opłata za uczestniczenie w zajęciach prowadzonych poza programami studiów 120,00 zł za ECTS
(za każdy punkt ECTS)
Przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w stosunku do zajęć
podlegających osobnemu zaliczeniu - w zależności od przyjętej metody weryfikacji:

10.

a) potwierdzenie na podstawie przedstawionej dokumentacji poświadczającej
osiągniecie efektów uczenia się

300,00 zł

b) potwierdzenie na podstawie samodzielnych prac projektowych potwierdzających
osiągniecie efektów uczenia się

450,00 zł

c) potwierdzenie na podstawie sprawdzianu teoretycznego

500,00 zł

d) potwierdzenie na podstawie sprawdzianu praktycznego

600,00 zł

e) potwierdzenie na podstawie sprawdzianu teoretycznego i praktycznego

800,00 zł

11. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji jest wyższa o 50% ceny dokumentu oryginalnego.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 25/2019
Rektora PWSZ w Wałczu
z dnia 18.04.2019 r.
Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia
w PWSZ w Wałczu w roku akademickim 2019/2020
Opłata
roczna

Opłata wnoszona w dwóch
ratach
Kwota

I rata – 1 750,00

Termin
płatności *)

Kwota

Termin
płatności *)

I rata – 875,00

15.10.2019

II rata – 875,00

15.12.2019

III rata – 875,00

15.03.2020

IV rata – 875,00

15.05.2020

Opłata wnoszona w ośmiu
ratach
Kwota

Termin
płatności *)

I rata - 490,00

15.10.2019

II rata - 430,00

15.11.2019

III rata - 430,00

15.12.2019

IV rata - 430,00

15.01.2020

V rata - 430,00

15.03.2020

VI rata - 430,00

15.04.2020

VII rata - 430,00

15.05.2020

15.10.2019

3 500,00

II rata – 1 750,00

Opłata wnoszona w czterech
ratach

15.03.2020

VIII rata - 430,00 15.06.2020
*) Student przyjęty na studia po terminie przypadający na dzień wpłaty pierwszej raty, obowiązany jest do
wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia podpisania ślubowania.
Opłaty za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020
1. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22,00 zł

2. Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

3. Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

Opłata za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów
4. i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1668 ze zm.)

20,00 zł

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub
5. ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

26,00 zł

6. Opłata za wpis warunkowy za każde zajęcia podlegające osobnemu zaliczeniu

100,00 zł

7. Opłata za kształcenie na studiach w języku obcym (za każdy punkt ECTS)

60,00 zł za ECTS

8. Opłata za uczestniczenie w zajęciach prowadzonych poza programami studiów 120,00 zł za ECTS
(za każdy punkt ECTS)
Przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w stosunku do zajęć
podlegających osobnemu zaliczeniu - w zależności od przyjętej metody weryfikacji:

9.

a) potwierdzenie na podstawie przedstawionej dokumentacji poświadczającej
osiągniecie efektów uczenia się

300,00 zł

b) potwierdzenie na podstawie samodzielnych prac projektowych potwierdzających
osiągniecie efektów uczenia się

450,00 zł

c) potwierdzenie na podstawie sprawdzianu teoretycznego

500,00 zł

d) potwierdzenie na podstawie sprawdzianu praktycznego

600,00 zł

e) potwierdzenie na podstawie sprawdzianu teoretycznego i praktycznego

800,00 zł

10. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji jest wyższa o 50% ceny dokumentu oryginalnego.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 25/2019
Rektora PWSZ w Wałczu
z dnia 18.04.2019 r.

Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
w PWSZ w Wałczu w roku akademickim 2019/2020
Opłata
roczna

Opłata wnoszona w dwóch
ratach
Kwota

Opłata wnoszona w czterech
ratach

Termin
płatności *)

Kwota

Termin
płatności *)

I rata – 1 125,00

15.10.2019

II rata – 1 125,00

15.12.2019

Opłata wnoszona w ośmiu ratach

Kwota

Termin
płatności *)

I rata - 580,00

15.10.2019

II rata - 560,00

15.11.2019

III rata - 560,00

15.12.2019

IV rata - 560,00

15.01.2020

V rata - 560,00

15.03.2020

VI rata - 560,00

15.04.2020

VII rata - 560,00

15.05.2020

I rata – 2 250,00 15.10.2019
4 500,00

III rata – 1 125,00 15.03.2020
II rata – 2 250,00 15.03.2020
IV rata – 1 125,00 15.05.2020

VIII rata - 560,00 15.06.2020
*) Student przyjęty na studia po terminie przypadający na dzień wpłaty pierwszej raty, obowiązany jest do
wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia podpisania ślubowania.

Opłaty za studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
1. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22,00 zł

2. Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

3. Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów

20,00 zł

Opłata za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów
4. i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1668 ze zm.)

20,00 zł

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub
5. ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

26,00 zł

6. Opłata za wpis warunkowy za każde zajęcia podlegające osobnemu zaliczeniu

100,00 zł

7. Opłata za kształcenie na studiach w języku obcym (za każdy punkt ECTS)

60,00 zł za ECTS

8. Opłata za uczestniczenie w zajęciach prowadzonych poza programami studiów 120,00 zł za ECTS
(za każdy punkt ECTS)
9. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji jest wyższa o 50% ceny dokumentu oryginalnego.

