Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 5/2019
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 – obywateli
polskich oraz obywateli nieposiadających obywatelstwa polskiego

Ustala się wysokość opłat dla studentów, obywateli polskich oraz nieposiadających obywatelstwa
polskiego związanych ze studiowaniem w Uczelni w roku akademickim 2019/2020, które wynoszą:
1. Opłata wpisowa:
1) na studia stacjonarne w okresie promocji nie ma opłaty wpisowej,
2) na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), poza okresem promocji
– 500 zł (pięćset złotych);
3) dla słuchaczy II roku szkół policealnych oraz absolwentów szkół policealnych „Edukacja” i
absolwentów studiów I stopnia WSZ „Edukacja”, poza okresem promocji - 50 % opłaty
wpisowej;
4) dla studentów przechodzących z innych szkół wyższych, poza okresem promocji
– 50 % opłaty wpisowej.
2. Opłata za naukę – za rok akademicki 2019/2020 od 01 października do 30 września wynosi:
1) dla studentów studiów I stopnia oraz II stopnia – (stacjonarnych i niestacjonarnych) – na
Wydziale Zarządzania we Wrocławiu, Wydziale Turystyki w Kłodzku – 5040 zł (pięć tysięcy
czterdzieści złotych)
2) student wnoszący opłatę roczną otrzymuje 3% zniżki czesnego i płaci do 10 października
kwotę 4889 zł
3) student wnoszący opłatę semestralną otrzymuje zniżkę 1%, płaci dwie raty czesnego po 2495
zł, pierwszą do 10 października, drugą do 10 kwietnia
3. Promocja „Studiuj w grupie”.
1) studenci, którzy zrekrutują się w grupie otrzymują rabat w czesnym przez cały okres studiów
2) rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia
3) rabat dla grupy 3 osobowej wynosi 3% rocznie, dla grupy 5 osobowej 5% rocznie
4) warunkiem uzyskania rabatu jest jednoczesne zrekrutowanie się na studia, które będzie
podstawą do oznaczenia grupy
5) w grupie może być tylko jedna osoba, która jest absolwentem, lub studentem WSZ „Edukacja”.
6) osoba obecnie studiująca, która zrekrutuje dwie lub cztery osoby otrzyma zniżkę na pozostały
czas studiów
7) w przypadku rezygnacji studenta z grupy, wszystkie pozostałe osoby tracą rabat.
(z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych)
8)

promocja „ Studiuj w grupie” nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez WSZ
„Edukacja” z wyjątkiem zniżek dotyczących jednorazowej wpłaty za cały semestr, rok

4.

Promocja „Dla Przedsiębiorców”.
1) przedsiębiorcy, którzy finansują grupowo studia pracownikom otrzymują rabat w czesnym
przez cały okres studiów w wysokości 3%
2) liczebność grupy uprawnionej do promocji to minimum 2 osoby
3) rabaty dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia
4) promocja nie dotyczy studentów obecne studiujących w WSZ „Edukacja”
5) przedsiębiorca, który aktualnie finansuje studia pracownika w WSZ „Edukacja” otrzymuje
zniżkę dla każdego kolejnego studenta oraz dla obecnie studiującego na pozostały czas studiów
6) dla przedsiębiorców będących stałymi odbiorcami usług edukacyjnych WSZ „Edukacja” istnieje
możliwość indywidualnego negocjowania rabatów.

5. Promocja „Dziennie - taniej”.
1) pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne I stopnia w Wyższej Szkole
Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu na kierunkach: Informatyka (studia inżynierskie],
Zarządzanie (studia licencjackie], Pedagogika (studia licencjackie] oferujemy w pierwszym roku
nauki czesne obniżone o 50% (200 zł miesięcznie]. W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
•

25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 250 zł

•

20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

2) pierwszym 30 osobom, które zrekrutują się na studia stacjonarne II stopnia w Wyższej Szkole
Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu na kierunkach: Zarządzanie (studia magisterskie],
Pedagogika (studia magisterskie] oferujemy w pierwszym roku nauki czesne obniżone o 37% (250
zł miesięcznie]. W sytuacji, gdy zrekrutuje się:
•

25 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 300 zł

• 20 osób czesne w pierwszym roku nauki wyniesie 350 zł
3) Obniżona wysokość czesnego, nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi na
Uczelni

4) 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
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA WE WROCŁAWIU, WYDZIAŁ TURYSTYKI W KŁODZKU

STUDIA I i II STOPNIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studenci rozpoczynający studia od semestru
ZIMOWEGO - wszystkie kierunki studiów

Płatne za rok akademicki
z góry
do 10 X *

1 x 4889zł

Płatne w dwóch
ratach za semestr z
góry *
do 10 X – 1 rata i
do 10 IV – 2 rata

2 x 2 495 zł

Płatne w 12 równych
ratach od X do IX roku
następnego

12 x 420 zł

drugi rok studiów
II stopnia i
trzeci rok studiów
I stopnia płatne w
9 równych ratach
od X do VI roku
następnego

9 x 560 zł

STUDIA LICENCJACKIE
Studenci rozpoczynający studia od semestru
LETNIEGO - wszystkie kierunki studiów

Płatne za rok akademicki
z góry

Płatne w jednej racie
za semestr z góry *

Siódmy semestr 3,5 letnich studiów I stopnia
(informatyka) płatne

za semestr z góry*
do 10 X

w trzech równych
ratach do 10 X; 10
XI; 10XII

1 x 2 495 zł

3 x 832 zł

STUDIA MAGISTERSKIE
Płatne w 12 równych
ratach

Płatne za rok
akademicki z góry

Płatne w jednej racie
za semestr z góry *

Płatne w 12 równych
ratach

do 10 III – 1 rata
2495zł

6 rat po 420 od
10 III do10 VIII
6 rat po 420 od
10 X do 10 III
roku następnego

W PIERWSZYM ROKU NAUKI

I SEMESTR

do 10 III
1 x 4889 zł

do 10 III – 1 rata
2495 zł
do 10 X – 2 rata
2495 zł

II SEMESTR

6 rat po 420 od
10 III do10 VIII
6 rat po 420 od
10 X do 10 III
roku następnego

do 10 III
1 x 4889 zł

do 10 X – 2 rata
2495 zł

W DRUGIM ROKU NAUKI

III – IV SEMESTR

V – VI SEMESTR

do 10 IV
1 x 4889 zł

do 10 IV
1 x 4 889 zł

do 10 IV – 1 rata
2495 zł
do 10 X – 2 rata
2495 zł

Płatne w 12 równych
ratach po 420 zł od IV
do III roku
następnego.

W TRZECIM ROKU NAUKI
do 10 IV – 1 rata
2495zł
Płatne w 9 równych
ratach po 560 zł od
do 10 X – 2 rata
10 IV do 10 XII
2495 zł

do 10 IV
1 x 4 889 zł

do 10 IV – 1 rata
2495 zł
do 10 X – 2 rata
2495 zł

Płatne w 9 równych
ratach po 560 zł od
10 IV do 10 XII

6. 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) 500 zł – gdy jedna osoba powtarza kurs,
b) 300 zł – gdy 2 - 4 osoby powtarzają kurs,
c) 250 zł – gdy 5 - 8 osób powtarza kurs,
d) 150 zł – gdy 9 i więcej osób powtarzają kurs,
2) za powtarzanie seminarium dyplomowego lub magisterskiego – jednorazowa opłata w wysokości
500 zł (pięćset złotych),
3) za drugą specjalność lub drugi kierunek studiów – 2495 zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt
cztery złote) za rok akademicki, formę płatności deklaruje student przy wyborze tej specjalności,
4) opłata za powtarzanie semestru – 25 % czesnego za rok akademicki,
5) opłata administracyjna związana z rezygnacją z nauki na pierwszym semestrze nie będzie naliczana
gdy student złoży wniosek o rezygnację nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od wydania
decyzji o przyjęciu na studia.
6) opłata administracyjna związana z rezygnacją ze studiów powyżej 14 dni od wydania
decyzji o przyjęciu na studia skutkuje pobraniem opłaty za rezygnację w wysokości 420 zł.
7) opłata administracyjna związana z ponownym wpisem, po skreśleniu z listy studentów – 300 zł
(trzysta złotych) ,
8)

opłata administracyjna związana z wysłaniem wezwania do zapłaty po przekroczeniu terminu
płatności określonego w umowie – 15 zł (piętnaście złotych),

9) opłata za odpis lub duplikat dyplomu w języku angielskim lub niemieckim – 40 zł (czterdzieści
złotych),
10) opłata za odpis lub duplikat dyplomu wraz z odpisem suplementu w tłumaczeniu na język
angielski – 100 zł (sto złotych),
11) opłata za wypis przedmiotów z toku studiów – 110 zł (sto dziesięć złotych)
12) opłata za wydanie i wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej – 17zł. (siedemnaście złotych),
uiszczona przed jej wydaniem
13) opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej – 25.50zł. (dwadzieścia pięć złotych 50/100)
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