ZARZĄDZENIE NR 13/2019
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 3 czerwca 2019
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat
w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie art.79 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668.) oraz w związku z Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, zarządza się, co
następuje:
§1
1. Studia pierwszego stopnia (obywatele polscy oraz cudzoziemcy podejmujący
studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich)
Wysokość opłat za usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów:
 pedagogika
 nowe media
 finanse i rachunkowość
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Wysokość opłaty
Powtarzanie zajęć:
Opłata za każdy
 powtarzanie semestru studiów, płatne w ciągu 14 dni od powtarzany
dnia otrzymania decyzji
przedmiot
 powtarzanie przedmiotu, płatne w ciągu 14 dni od dnia 300 zł
otrzymania decyzji (poza opłatą za kurs seminarium)
 konsultacje dot. pracy dyplomowej (tj. kurs seminarium) po 450 zł
wznowieniu studiów na ostatnim semestrze studiów lub
powtarzaniu tego semestru studiów
300 zł
 przedmiot nieobjęty planem studiów

 automatyka i robotyka
 metalurgia
 pielęgniarstwo

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Wysokość opłaty
Powtarzanie zajęć:
Opłata za każdy
 powtarzanie roku studiów, płatne w ciągu 14 dni od dnia powtarzany
otrzymania decyzji
przedmiot
 powtarzanie przedmiotu, płatne w ciągu 14 dni od dnia 400 zł
otrzymania decyzji (poza opłatą za kurs seminarium)
 konsultacje dot. pracy dyplomowej (tj. kurs seminarium) po 550 zł
wznowieniu studiów na ostatnim semestrze studiów lub
powtarzaniu tego semestru studiów
400 zł
 przedmiot nieobjęty planem studiów

2. Studia drugiego stopnia (obywatele polscy oraz cudzoziemcy podejmujący studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich)
Wysokość opłat za usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów:
 pedagogika
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Wysokość opłaty
Opłata za każdy
Powtarzanie zajęć:
 powtarzanie semestru studiów, płatne w ciągu 14 dni od powtarzany
przedmiot
dnia otrzymania decyzji
 powtarzanie przedmiotu, płatne w ciągu 14 dni od dnia 400 zł
otrzymania decyzji (poza opłatą za kurs seminarium)
 student, który kontynuuje studia drugiego stopnia na 150 zł
kierunku innym niż ukończone studia pierwszego stopnia
wnosi opłatę za każdy wyznaczony mu uzupełniający
przedmiot nieobjęty planem studiów
 konsultacje dot. pracy dyplomowej (tj. kurs seminarium) po 550 zł
wznowieniu studiów na ostatnim semestrze studiów lub
powtarzaniu tego semestru studiów
400 zł
 przedmiot nieobjęty planem studiów

§2
Wysokość opłat semestralnych za kształcenie ponoszonych przez cudzoziemców
podejmujących studia na zasadach odpłatności, rozpoczynających studia w roku akademickim
2019/2020 (opłaty mogą być wnoszone w przeliczeniu na złote polskie według kursu
średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty):
 studia pierwszego stopnia – licencjat (Instytut Humanistyczny oraz Ekonomiczny) –
500 euro/semestr;
 studia pierwszego stopnia – inżynier oraz licencjat pielęgniarstwa – 600 euro/semestr;
 studia drugiego stopnia – 600 euro/semestr.
§3
Wysokość opłat za inne czynności związane z dydaktyką wynosi:
 wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) – 22 zł;
 wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) – 33 zł.
 wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu,
innych niż wydane na podstawie art. 77 dyplom ukończenia studiów ust. 2 (Ustawa z dnia
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668.) – 20 zł;
 wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu – 20 zł.
§4
Uczelnia ma prawo pobierać opłatę za wysłanie wezwania do zapłaty w wysokości 10 zł za
każdy monit/wezwanie do zapłaty.
§5
Studenci ostatniego semestru zobowiązani są do rozliczenia się z opłat do 2 tygodni przed
wyznaczonym terminem obrony prac dyplomowych.
§6
Opłaty wymienione w § 1– 3 nie ulegną zmianie przez cały planowany okres studiów dla
studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020.
§7
Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej dotyczy wszystkich studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

