
Załącznik nr l do  

Zarządzenia nr 3/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" 

z dnia 25. 02. 2019 r. 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT 

związanych ze studiowaniem 

w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu dla studentów z Ukrainy 
rekrutowanych przez firmę FOP Boryshkevych P.V.   

 

 

Ustala się wysokość opłat związanych ze studiowaniem w Uczelni, w roku 

akademickim 2019/2020 dla studentów rekrutowanych przez firmę FOP Boryshkevych 

P.V: 

 

1. Opłata wpisowa: 

1) na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne], - 100 EUR. 

 

2. Opłata za naukę - za rok akademicki od 01.IX. do 30.VI. wynosi: 

1) dla studentów studiów I stopnia - (stacjonarnych i niestacjonarnych] - na Wydziale 

Zarządzania we Wrocławiu - 999 EUR . 

2) dla studentów studiów II stopnia - (stacjonarnych i niestacjonarnych] - na Wydziale 

Zarządzania we Wrocławiu - 1100 EUR. 

 

3. Tabela opłat za studia w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu w roku 

akademickim 2019/2020 z uwzględnieniem przysługujących upustów przy 

płatnościach rocznych i semestralnych

STUDIA I i II STOPNIA 

STACJONARNE I 

NIESTACJONARNE 

Płatne za rok 

akademicki z góry  

do 10 IX * 

Studia I stopnia 1 x 999 EUR 

 

Studia II stopnia 1 x 1100 EUR 

 

 

4. Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat związanych ze studiowaniem, za wyjątkiem 

opłat: 

1) za powtarzanie przedmiotu - tylko, wtedy gdy przedmiot na pisemny wniosek studenta 

realizowany jest w innym terminie niż jest umieszczony w planie nauczania dla danego 

roku, kierunku i specjalności. Student, który chce wcześniej zaliczyć powtarzany przedmiot 

(bez oczekiwania na kolejny rok akademicki) wnosi opłatę w wysokości: 



a) 100 EUR - gdy jedna osoba powtarza kurs, 

b) 50 EUR - gdy 2 - 4 osoby powtarzają kurs, 

c) 35 EUR - gdy 5 - 8 osób powtarza kurs, 

d) 25 EUR - gdy 9 i więcej osób powtarzają kurs, 

 

2) za powtarzanie seminarium dyplomowego lub  magisterskiego  - jednorazowa opłata 

w wysokości 100EUR, 

3) opłata za powtarzanie semestru - 25 % czesnego za rok akademicki, 

4) opłata administracyjna związana z rezygnacją ze studiów po wydaniu decyzji dziekana o 

przyjęciu   na   studia,   nie   później   niż   przed   rozpoczęciem roku 

akademickiego - 50 EUR, 

5) opłata administracyjna związana z ponownym wpisem, po skreśleniu z listy studentów - 

75 EUR, 

6) opłata administracyjna związana z wysłaniem wezwania do zapłaty po przekroczeniu 

terminu płatności określonego w umowie - 5 EUR, 

7) opłata za odpis dyplomu w języku angielskim lub niemieckim - 10 EUR, 

8) opłata za odpis dyplomu wraz z odpisem suplementu w tłumaczeniu na język angielski - 

25 EUR , 

9) opłata za wypis przedmiotów z toku studiów - 30 EUR. 

 

5. Do podanych w niniejszym Zarządzeniu kwot w EURO stosuje się przelicznik według 

aktualnego na dzień wpłaty czesnego kursu NBP 

 

 

 

 

-----------------------------------------           ----------------------------------------- 

   Założyciel WSZ Edukacja               Rektor WSZ Edukacja   

     mgr Urszula Nowak                             dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska  
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