REGULAMIN
ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA
I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA

WYŻSZEJ SZKOŁY
GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA
W KRAKOWIE

KRAKÓW, GRUDZIEŃ 2011

ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Studia w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie są studiami odpłatnymi.
2. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie są studiami
odpłatnymi.
§2
Na opłaty związane z tokiem studiów składają się:
1) wpisowe i opłata rekrutacyjna wpłacane jednorazowo w momencie ubiegania się o przyjęcie
na studia,
2) czesne uiszczane za miesiąc lub za cały semestr,
3) opłata za urlop przedłużającego termin planowanego ukończenia studiów,
4) inne opłaty związane z tokiem studiów określone przepisami Rozdziału IV.
§3
Na opłaty związane z tokiem studiów podyplomowych składają się:
1) wpisowe wpłacane jednorazowo w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia,
2) czesne uiszczane za semestr,
3) inne opłaty związane z tokiem studiów określone przepisami Rozdziału IV.
§4
1. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto uczelni.
2. Dokonane wpłaty zalicza się w pierwszej kolejności na należności związane ze świadczeniem
głównym najbardziej wymagalnym, a następnie na poczet należności bieżących i przyszłych.
3. Za skutki nieczytelnego i niedokładnego wypełnienia dowodu wpłaty odpowiedzialność ponosi
wpłacający.
4. Wpłaty należy dokonywać na wskazane konto bankowe uczelni.
§5
W przypadku nie dokonania wpłat w terminach określonych w niniejszym Regulaminie naliczane będą
odsetki ustawowe.
§6
Zaleganie z opłatami czesnego dłużej niż 3 miesiące może spowodować skreślenie z listy studentów.
§7
1. Student, który rezygnuje ze studiów lub zostaje skreślony z listy studentów jest zobowiązany
opłacić czesne do miesiąca, w którym rezygnuje, z tym że w przypadku rezygnacji lub
skreślenia z listy studentów w styczniu lub w czerwcu - student jest zobowiązany do zapłaty
czesnego odpowiednio za styczeń i luty lub czerwiec i lipiec.
2. Słuchacz, który rezygnuje ze studiów podyplomowych lub zostaje skreślony z listy jest
zobowiązany opłacić czesne za semestr, w którym rezygnuje.
3. Rezygnacja ze studiów dla wywołania skutków prawnych powinna być złożona na piśmie.

ROZDZIAŁ II
WPISOWE i OPŁATA REKRUTACYJNA
§8
Opłata wpisowego oraz opłata rekrutacyjna wnoszone są jednorazowo podczas całego toku studiów.
§9
1. Kandydaci na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
wnoszą opłatę wpisową w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) i opłatę
rekrutacyjną w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
2. Kandydaci na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
wnoszą opłatę wpisową w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
3. Wpłat, o których mowa w ust. 1 należy dokonać w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze.
§ 10
1. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na I rok studiów otrzymają zwrot opłaty wpisowej w pełnej
wysokości.
2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
3. Kandydaci przyjęci na studia w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
w przypadku rezygnacji ze studiów nie otrzymują zwrotu opłaty wpisowej.
ROZDZIAŁ III
CZESNE
§ 11
1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłacają roczne czesne za 10 miesięcy
w 8 ratach, w okresie od października do czerwca danego roku akademickiego lub za cały
semestr.
2. Ratę obejmującą czesne za dany miesiąc należy wpłacić w terminie do 10 dnia danego miesiąca,
z tym, że ratę obejmującą czesne za miesiące:
 styczeń i luty - do 10 stycznia
 czerwiec i lipiec - do 10 czerwca
3. Czesne płatne za cały semestr powinno zostać wpłacone na konto uczelni odpowiednio
do 10. października - (semestr zimowy) i do 10. marca - (semestr letni).
4. Studenci I roku studiów I ratę czesnego uiszczają do 1 października. W przypadku rezygnacji ze
studiów uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
5. Słuchacze studiów podyplomowych opłacają roczne czesne za 10 miesięcy w 2- ch ratach
semestralnych.
6. Ratę obejmującą semestr pierwszy należy uiścić na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć, ratę
drugą należy uiścić do dn. 1 marca.
§ 12
7. Czesne za stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Kierunku ekonomia wynosi:

Struktura opłat czesnego
semestr I
1900 zł
semestr II
1900 zł
semestr III
1900 zł
semestr IV
1900 zł
semestr V
2200 zł
semestr VI
2200 zł
8.

380 zł /m-c
380 zł /m-c
380 zł /m-c
380 zł /m-c
440 zł /m-c
440 zł /m-c

Czesne za studia podyplomowe w zależności od specjalności ustala Rektor w drodze
zarządzenia i podaje do wiadomości słuchaczy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem
naboru.
§ 13

Studenci/słuchacze powtarzający semestr opłacają czesne w pełnej wysokości z góry za cały semestr.
§ 14
1. Student skreślony z listy studentów za nieuregulowanie czesnego, a uczęszczający na zajęcia
mimo braku reaktywacji, zobowiązany jest do zapłaty czesnego za miesiące, w których faktycznie
pobierał naukę.
2. Słuchacz skreślony z listy za nieuregulowanie czesnego, a uczęszczający na zajęcia mimo braku
reaktywacji, zobowiązany jest do zapłaty czesnego za semestr, w których faktycznie pobierał
naukę.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą również studentów/ słuchaczy, którzy zrezygnowali ze studiów,
lecz nadal uczęszczali na zajęcia dydaktyczne.
§ 15
Student / słuchacz skreślony ze studiów za nieuregulowanie czesnego a następnie reaktywowany,
wraz z opłatą reaktywacyjną opłaca zaległe czesne oraz czesne do końca danego semestru z góry, a
jeżeli został skreślony ze studiów powtórnie z tego samego tytułu, opłaca czesne za kolejne semestry
z góry w terminach:
 do 1 października - za semestr zimowy,
 do 1 marca - za semestr letni.
§ 16
Wysokość czesnego określana jest na rok akademicki.
§ 17
1. Wysokość czesnego i pozostałych opłat za studia może ulec zmianie.
2. Czesne i pozostałe opłaty nie mogą wzrosnąć więcej niż 15% kwoty obowiązującego czesnego
powiększonego o wysokość inflacji za ubiegły rok kalendarzowy. Wysokość inflacji obliczana jest
w oparciu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
3. Zmiana wysokości czesnego będzie stanowiła przedmiot aneksu do „Umowy o warunkach
studiowania”,

4. Zmiany w wysokości pozostałych opłat oraz terminy ich uiszczania wprowadza Rektor
zarządzeniem po zasięgnięciu opinii Dziekanów Wydziałów oraz Kwestora.
5. Uregulowanie wszystkich należnych Uczelni opłat jest warunkiem wydania Studentowi karty
okresowych osiągnięć studenta i dopuszczenia go do sesji egzaminacyjnej.
ROZDZIAŁ IV
INNE OPŁATY WYNIKAJACE Z TOKU STUDIÓW
§ 18
Opłata za każdy przedmiot realizowany w ramach wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów
wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Opłata powinna być wniesiona najpóźniej do 10 dnia
miesiąca rozpoczynającego semestr.
§ 19
1. Opłata za zaliczenie przedmiotu z grupy różnic programowych (podlegającego częściowemu
uzupełnieniu treści programowych) wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy przedmiot.
2. Opłata za zaliczenie przedmiotu z grupy uzupełnień (podlegającego częściowemu uzupełnieniu
treści programowych) wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
§ 20
Odpłatność za wystawienie wtórnika (duplikatu) dokumentów studenckich, w razie ich utraty lub
zniszczenia wynosi:
a) 100,00 zł (słownie: sto złotych) za wystawienie wtórnika indeksu,
b) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoty) za wystawienie wtórnika legitymacji studenckiej;
c) 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za wystawienie zaświadczeń dla celów innych
niż na potrzeby ZUS, KRUS i zakładom pracy, osobom, które nie są studentami oraz
absolwentom,
d) Za wydanie zaświadczeń do ZUS-u, KRUS-u i zakładom pracy opłat nie pobiera się.
§ 21
1. Odpłatność za uczęszczanie na zajęcia z przedmiotu, który nie jest objęty programem studiów na
danej specjalności ustalana jest przez rektora.
2. W wypadkach, gdy przedmiot objęty programem studiów, realizowany jest w różnych formach
Rektor może ustalić dodatkową odpłatność za te formy jego realizacji, które wymagają
poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Terminy płatności oraz ostateczną wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala Rektor w
drodze zarządzenia i podaje do wiadomości studentów nie później niż na 14 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
§ 22
1. Odpłatność za udział w obozach językowych lub praktykach programowych ustalana jest według
kosztów poniesionych na organizację obozu lub praktyki.

2. Terminy płatności oraz ostateczną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustala Rektor w
drodze zarządzenia i podaje do wiadomości studentów nie później niż na 14 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
§ 23
1. Opłata za egzamin końcowy na studiach podyplomowych wynosi 150,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych).
2. Wpłaty należy dokonać na 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu końcowego.
3. Opłata za powtórzenie egzaminu końcowego na studiach podyplomowych wynosi 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych).
4. Wpłaty należy dokonać na 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu.
§ 24
1. Opłata za przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej/końcowej wynosi 250,00 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty kwartał.
2. Opłata za przedłużenie sesji egzaminacyjnej z powodów innych niż zdrowotne wynosi 150,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych), za każdy miesiąc przedłużenia.
3. Opłata za udzielenie urlopu przedłużającego termin planowego ukończenia studiów wynosi 250
zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
4. Opłata za niezłożenie dokumentów do rozliczenia sesji egzaminacyjnej w ciągu 14 dni od jej
zakończenia wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Opłata naliczana jest za każdy
rozpoczęty miesiąc.
5. Opłata za wezwanie studenta do wypełnienia zaległych obowiązków wynikających z toku studiów
lub odpłatności za studia wynosi 7,00 zł (słownie: siedem zł).
6. Wpłaty kwot określonych w ust. 1, 2 i 3 należy dokonać przed złożeniem wniosku do dziekana.
7. Wpłaty kwot określonych w ust. 4 i 5 należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania.
§ 25
Opłata za udzielenie urlopu przedłużającego termin planowego ukończenia studiów wynosi 250 zł.
§ 26
1. Opłata za wydanie dyplomu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
2. Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł (słownie:
trzydzieści zł).
3. Wpłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (końcowego).
4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego (końcowego) opłata za wydanie
dyplomu podlega zwrotowi.
§ 27
1. Opłata za wznowienie studiów wynosi 100% miesięcznej raty czesnego. Wpłaty należy dokonać
w momencie składania podania do rektora.
2. W przypadku negatywnej decyzji opłata wymieniona w ust. 1 podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ IV
PORZEPISY KOŃCOWE
§28
W sprawach nie określonych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje podejmuje Rektor.
§29
Wszelkie opłaty przewidziane niniejszym Regulaminem mogą być rewaloryzowane na zasadach
określonych w §17
§30

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadza Rektor w trybie zarządzenia po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Założyciela.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich wywieszenia na tablicy
ogłoszeń uczelni.

3. Za zapoznanie studentów z niniejszym regulaminem i zarządzeniami o odpłatności
odpowiedzialny jest Dziekanat.

4. Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia z dniem wejścia w życie uchyla
poprzednio obowiązujący.
§31
Nie wniesienie opłat określonych niniejszym Regulaminem stanowi podstawę do skreślenia studenta z
listy studentów na podstawie art.190 ust. 2 pkt.3 ustawy z dm.27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym ( Dz. U. nr 164,poz. 1365 z późn. zm.)
§32
1. Waloryzacja czesnego i innych opłat za studia dokonywana w trybie i na zasadach określonych w
§17 niniejszego Regulaminu nie stanowią zmiany Regulaminu.
§33
Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia z dniem wejścia w życie uchyla poprzednio
obowiązujący.
§34
W wykonaniu art. 160 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia zobowiązana jest do
zawarcia ze studentami indywidualnych umów o warunkach, zasadach i wysokości odpłatności za
studia uwzględniających zasady, warunki i wysokości określone niniejszym Regulaminem.
§35
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Regulamin odpłatności akceptuje Założyciel

Rektor

