ZARZĄDZENIE NR 46/2017
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.06.2017 r.
w sprawie modyfikacji wysokości opłat za usługi edukacyjne
świadczone w PWSZ w Nysie
na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim
2017/2018 wynoszą dla specjalności i kierunków:

1.



Architektura I rok

4 700 zł / rok



Architektura II, III i IV rok

4 000 zł / rok



Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok

3 900 zł / rok



Bezpieczeństwo wewnętrzne II i III rok

3 800 zł / rok



Dietetyka I rok

4 300 zł / rok



Dietetyka II i III rok

4 200 zł / rok



Filologia angielska

3 600 zł / rok



Filologia germańska

3 600 zł / rok



Finanse i rachunkowość I rok

3 500 zł / rok



Finanse i rachunkowość II rok

3 400 zł / rok



Informatyka I rok

3 500 zł / rok



Informatyka II, III i IV rok

3 300 zł / rok



Kosmetologia

4 700 zł / rok



Pielęgniarstwo – studia pomostowe

3 700 zł / rok



Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

4 600 zł / rok



Psychofizyczne kształtowanie człowieka

4 000 zł / rok



Ratownictwo medyczne I rok

4 700 zł / rok



Ratownictwo medyczne II i III rok

4 200 zł / rok



Zarządzanie i inżynieria produkcji I rok

3 500 zł / rok



Zarządzanie i inżynieria produkcji II, III i IV rok

3 300 zł / rok

2.

Tryb i terminy płatności:

a) opcja jednorazowa za semestr

Nazwa specjalności/kierunku

Opłata w
zł

Architektura I rok

2350

Architektura II, III i IV rok

2000

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok

1950

Bezpieczeństwo wewnętrzne II i III rok

1900

Dietetyka I rok

2150

Dietetyka II i III rok

2100

Filologia angielska

1800

Filologia germańska

1800

Finanse i rachunkowość I rok

1750

Finanse i rachunkowość II rok

1700

Informatyka I rok

1750

Informatyka II, III i IV rok

1650

Kosmetologia

2350

Pielęgniarstwo ( studia pomostowe)

1850

Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

2300

Psychofizyczne kształtowanie człowieka

2000

Ratownictwo medyczne I rok

2350

Ratownictwo medyczne II i III rok

2100

Zarządzanie i inżynieria produkcji I rok

1750

Zarządzanie i inżynieria produkcji II, III i IV rok

1650

Termin płatności
sem. I, III, V, VII

sem. II, IV, VI

10.10.2017

20.02.2018

b) opcja ratalna za semestr

1175

1195

1175

Architektura II, III i IV rok

1020

1000

1020

1000

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I rok

995

975

995

975

Bezpieczeństwo wewnętrzne
II i III rok

970

950

970

950

Dietetyka I rok

1095

1075

1095

1075

Dietetyka II i III rok

1070

1050

1070

1050

Filologia angielska

920

900

920

900

Filologia germańska

920

900

920

900

Finanse i rachunkowość
I rok

895

875

895

875

Finanse i rachunkowość
II rok

870

Informatyka I rok

895

Informatyka II, III i IV rok

845

Kosmetologia

1195

1175

1195

1175

Pielęgniarstwo
(studia pomostowe)

945

925

945

925

Pielęgniarstwo
(studia drugiego stopnia)

1170

1150

1170

1150

Psychofizyczne kształtowanie
człowieka

1020

1000

1020

1000

Ratownictwo medyczne I rok

1195

1175

1195

1175

Ratownictwo medyczne
II i III rok

1070

1050

1070

1050

Zarządzanie i inżynieria
produkcji I rok

895

875

895

875

Zarządzanie i inżynieria
produkcji II, III i IV rok

845

825

845

825

850
875
825

870
895
845

850
875
825

15.05.2018

1195

20.02.2018

Architektura I rok

03.01.2018

Płatność za sem. II, IV, VI
rata 1 termin rata 2 termin

10.10.2017

Płatność za sem. I, III, V, VII
rata 1 termin rata 2 termin

Nazwa
specjalności/kierunku

3. Osoby przyjęte na studia:
a) w trybie przeniesienia z innej uczelni,
b) w trybie przeniesienia ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne,
c) w trybie rekrutacji na studia kończącej się w październiku,
zobowiązane są do wniesienia opłaty za semestr studiów, w trakcie którego następuje przyjęcie,
w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) i b), student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
proporcjonalnie do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru.
5. Przekroczenie każdego ustalonego terminu wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych
za każdy dzień zwłoki. Obowiązuje data wpływu na konto bankowe Uczelni.
§2
1. Opłata za zajęcia dydaktyczne na wybranym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia,
będące różnicami programowymi, powstałymi w związku ze zmianą uczelni, kierunku lub formy
studiów bądź wznowieniem studiów, jest iloczynem liczby godzin tych zajęć oraz stawki
6 zł za godzinę zajęć dydaktycznych.
2. Opłata za zajęcia dydaktyczne będące różnicami programowymi, wynikającymi z toku studiów,
musi być wniesiona przez studenta w danym semestrze zgodnie z terminami przewidzianymi dla
płatności za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w przypadku opcji jednorazowej
za semestr, określonych w § 1 ust. 2 pkt a.
3. Przekroczenie każdego ustalonego terminu wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych
za każdy dzień zwłoki. Obowiązuje data wpływu na konto bankowe Uczelni.
§3
1. Wysokość opłaty za powtarzanie przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce
na studiach niestacjonarnych na wszystkich kierunkach i specjalnościach jest iloczynem liczby
godzin powtarzanych zajęć w semestrze oraz stawki:
a) 7,5 zł – dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
b) 6 zł – dla pozostałych studentów
za godzinę zajęć dydaktycznych.
2. Opłata za powtarzanie pracy dyplomowej wynosi 600 zł na wszystkich kierunkach i specjalnościach
kształcenia.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być wniesione przez studenta w danym semestrze
zgodnie z terminami przewidzianymi dla płatności za zajęcia dydaktyczne na studiach
niestacjonarnych w przypadku opcji jednorazowej za semestr określonych w § 1 ust. 2 pkt a.
4. Przekroczenie każdego ustalonego terminu wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych
za każdy dzień zwłoki. Obowiązuje data wpływu na konto bankowe Uczelni.
§4
Łączna wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze, o których mowa w § 3, nie może być
wyższa niż opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na danym kierunku na studiach
niestacjonarnych, ustalona niniejszym zarządzeniem.
§5
Wysokość opłat, wymienionych w: §1, §2, §3, jest stała w całym przewidywanym okresie studiów
dla studentów przyjętych na studia w poszczególnych latach.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 r.
§7
Traci moc Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 26.05.2017 r.

