
Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia z dnia…………………….2018r. 
 

Zobowiązanie finansowe 

 Niniejszym zobowiązuję się uiszczać czesne za studia, które rozpocznę od roku 

akademickiego 2018/2019, zgodnie z wyborem wskazanym w §1 ust.2 oraz przyjmuję  

do wiadomości wysokość pozostałych opłat obowiązujących w Powiślańskiej Szkole Wyższej. 

 

Wykaz opłat dla obcokrajowców studentów i obcokrajowców 

kandydatów na studia I stopnia oraz studia podyplomowe 

 

Tabela nr 1- Opłata z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna): 

250 $ 
 

Tabela nr 2- Termin wnoszenia opłat czesnego: 

*nieuregulowanie czesnego za I rok studiów będzie podstawą do nie wydania decyzji o przyjęciu na studia  

Tabela nr 3 - Opłaty z tytułu czesnego z podziałem na wydziały, kierunki kształcenia 

Wydział Kierunek I rok II rok III rok 
Wydział Nauk 

Ekonomiczno-Społecznych  

 

Ekonomia 2000$ 2200$ 2300$ 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Pielęgniarstwo 5200$ 5300$ 5600$ 

Ratownictwo 

medyczne 
5000$ 5200$ 5300$ 

rok 5600$ 

Ratownictwo medyc 

I rok: 5000$ 

II rok 520 

Tabela nr 4- Opłaty z tytułu czesnego- studia podyplomowe 

Studia podyplomowe: LIDER BIZNESU I ADMINISTRACJI  

 I rok II rok 

Kwota  1600 $ 1600 $ 

Termin płatności 
do dnia otrzymania decyzji o 

przyjęciu na studia 
do 15 września br. 

 

 

opłata jednorazowa za I rok studiów* do dnia otrzymania decyzji o przyjęciu na studia 

opłata jednorazowa za cały rok do 15 września br. 
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Tabela nr 5 – Opłaty inne niż czesne  

 

Rodzaj opłaty Kwota 
Termin wnoszenia 

opłat 
Opłata za wydanie dyplomu 

ukończenia studiów wraz z dwoma 

odpisami 

250 $ 
do dnia złożenia karty obiegowej 

w Dziekanacie Uczelni 

Wydanie dodatkowego odpisu 

dyplomu wraz z suplementem w 

języku obcym 

40 $  

7 dni od dnia złożenia podania  

o wydanie dyplomu w języku 

obcym 

Wydanie dokumentu 

stwierdzającego ukończenie 

studiów podyplomowych 

30 $  
do dnia złożenia karty obiegowej 

w Dziekanacie Uczelni 

Opłata za reaktywację (opłata za 

postępowanie związane z 

ponownym przyjęciem na studia) 

450 $ 
7 dni od złożenia podania o 

wznowienie studiów 

Opłata za powtarzanie seminarium 

dyplomowego 
500 $ 

7 dni od złożenia podania o 

powtarzanie seminarium 

dyplomowego 

Opłata za wydanie legitymacji 

studenckiej  
5 $ zbieżny z datą 1 raty czesnego 

Opłata za wydanie indeksu 4 $ zbieżny z datą 1 raty czesnego 

Powtarzanie 

przedmiotu/warunkowe zaliczenie 

przedmiotu –zaliczenie 

125 $ 

14 dni od złożenia podania o 

powtarzanie przedmiotu/ 

warunkowe zaliczenie 

przedmiotu 

Powtarzanie 

przedmiotu/warunkowe zaliczenie 

przedmiotu –egzamin 

 

125 $ 

14 dni od złożenia podania o 

powtarzanie przedmiotu/ 

warunkowe zaliczenie 

przedmiotu 

Powtarzanie 

przedmiotu/warunkowe zaliczenie 

przedmiotu –ćwiczenia i egzamin 

250 $ 

14 dni od złożenia podania o 

powtarzanie przedmiotu/ 

warunkowe zaliczenie 

przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu w trybie 

B.U.N.A 
35 $ 

14 dni od złożenia podania o 

powtarzanie przedmiotu/ 

warunkowe zaliczenie 

przedmiotu 

Za legalizację dokumentów  

przeznaczonych do obrotu 

prawnego za granicą 

19 $ 14 dni od dnia złożenia podania 

Odsetki w opóźnieniu za 

wnoszenie opłat 
ustawowe niezwłocznie z kolejną płatnością 

Dokonanie wypisu ocen z 

protokołu 
150 $ 7 dni od dnia złożenia podania 

Opłata za przetrzymywanie książek 

z Biblioteki 

0,50 $/ za jedną książkę-  za każdy 

rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego 

terminu zwrotu 

w terminie 7 dni od dnia zwrotu 

książki do Biblioteki 

Jednorazowa opłata za każde 
pisemne upomnienie wysłane 
listem poleconym lub/i za 
potwierdzeniem odbioru 
dotyczące zaległości we 
wnoszeniu płatności za studia 

10 $ 
14 dni od dnia wezwania do 

zapłaty 
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Opłata z tytułu organizacji 
praktyki studenckiej 400 $/ rok do dnia rozpoczęcia praktyki 

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału 

Różnice programowe:   

Powtarzanie 

przedmiotu/warunkowe zaliczenie 

przedmiotu –zaliczenie 

125 $ zgodnie z umową/kontraktem 

Powtarzanie 

przedmiotu/warunkowe zaliczenie 

przedmiotu –egzamin 

 

125 $ zgodnie z umową/kontraktem 

Powtarzanie 

przedmiotu/warunkowe zaliczenie 

przedmiotu –ćwiczenia i egzamin 

250 $ zgodnie z umową/kontraktem 

Zaliczenie przedmiotu w trybie 

B.U.N.A 
35 $ zgodnie z umową/kontraktem 

 

 

 

 

………………..……………..                                                   ………………..…………….. 

      UCZELNIA                 STUDENT  

 

Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach odpłatność za studia z dnia……………………….2018r. 

 

 

Opłaty za studia, zgodnie z powyższym harmonogramem i wysokością, zobowiązuję się wnosić 

na rachunek Powiślańskiej Szkoły Wyższej: 

 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………..……………..                                                   ………………..…………….. 

     UCZELNIA                                                                                         STUDENT 

          

 

 


