Informujemy, iż czesne w poszczególnych Wydziałach Zamiejscowych
naszej Uczelni jest zróżnicowane.
Wynika to z różnicy kosztów związanych z utrzymaniem Wydziałów
Zamiejscowych.

ZARZĄDZENIE nr 3.1/2017
Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i czesnego
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
dla studentów przyjętych w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów
punkt rekrutacyjny w Limanowej
Na

podstawie

§ 28

pkt. 5 ust. 3

Statutu

Wyższej

Szkoły

Biznesu

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ustalam, co następuje:
§1
1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 nie ma opłaty wpisowego
dla studentów pierwszego roku, na wszystkich kierunkach (studia stacjonarne, niestacjonarne).
2. Studenci drugiego i trzeciego roku są zwolnieni z opłat wpisowego.
3. Opłata rekrutacyjna dla studentów pierwszego roku na studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 85 zł.
§2
W roku Akad. 2017/2018 opłaty czesnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia wynoszą:
1. Kierunek ekonomia:
Studia niestacjonarne– studenci pierwszego roku – studia II 0– 3200 /trzy tysiące dwieście/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku – studia II 0– 3600 /trzy tysiące sześćset/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
1. Kierunek pedagogika:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – 2960 /dwa tys. dziewięćset sześćdziesiąt/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 370 /trzysta siedemdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 370 /trzysta siedemdziesiąt/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku –
specjalność: - pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną,
- pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią
3120 /trzy tysiące sto dwadzieścia/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 390 /trzysta dziewięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 390 /trzysta dziewięćdziesiąt/ zł
specjalność: - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- pedagogika ze specjalnością logopedyczną
3440 /trzy tysiące czterysta czterdzieści/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 430 /czterysta trzydzieści/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 430 /czterysta trzydzieści/ zł
Studia niestacjonarne – studenci trzeciego roku
specjalność: - pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną,
- pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią
3400 /trzy tysiące czterysta/ zł

semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 425 /czterysta dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 425 / czterysta dwadzieścia pięć / zł
specjalność: - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- pedagogika ze specjalnością logopedyczną
3800 /trzy tysiące osiemset/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 475 /czterysta siedemdziesiąt pięć/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 475 /czterysta siedemdziesiąt pięć/ zł
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – studia II0–3200 /trzy tysiące dwieście/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku – studia II 0– 3600 /trzy tysiące sześćset/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
2. Kierunek pielęgniarstwo:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – studia pomostowe– 4000 /cztery tys./ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 500 /pięćset/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 500 /pięćset/ zł
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – studia II0– 4200 /cztery tys. dwieście/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
Studia

niestacjonarne

–

studenci

drugiego

roku

–

studia

II

0

–

4720

/cztery

tysiące

siedemset dwadzieścia/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 590 /pięćset dziewięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 590 /pięćset dziewięćdziesiąt/ zł
§3
Studenci WSBiP, którzy chcą studiować na drugim kierunku studiów prowadzonym w ramach WSBiP
mogą je podjąć pod warunkiem:
1/ uiszczenia opłaty w wysokości 50 % czesnego na tym kierunku w danym roku akademickim
2/ uzyskania zgody dziekana kierunku podstawowego i kierunku dodatkowego
3/ nieprzerwania studiów na pierwszym kierunku
4/wniesienia opłaty rekrutacyjnej
§4
Opłaty

czesnego powinny być

wnoszone

w

ośmiu

ratach

do: 10 października,

10 listopada, 10 grudnia, 10 stycznia (I sem.), 10 lutego, 10 marca, 10 kwietnia, 10 maja,
(II sem.).
§5
Warunkiem

uzyskania

z

dziekanatu

uczelni

karty

okresowych

jest uregulowanie wszystkich rat czesnego oraz opłat za praktyki w danym semestrze.

osiągnięć

studenta

§6
Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia
przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są wnieść opłatę za dyplom ukończenia
studiów + dwa odpisy w wysokości 60 zł.
§7
Ustala się następujące zasady odpłatności dla studentów, warunkowo wpisanych na kolejny semestr:
1. studenci uiszczają czesne za dany semestr, w którym uczestniczą w zajęciach;
2. w sytuacji niezdania egzaminu warunkowego i konieczności przejścia na semestr niższy, studenci
zobowiązani są wnieść opłatę za przedmioty powtarzane;
3. w

sytuacji,

określonej

w

punkcie

drugim,

wniesiona

wcześniej

opłata

za

zajęcia

w semestrze, na który student został wpisany warunkowo nie podlega zwrotowi.
§8
Opłaty na studiach podyplomowych ustalone zostaną odrębnym zarządzeniem.
§9
Zarządzenie obowiązuje studentów, którzy podjęli studia w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE nr 3.2/2017
Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i czesnego
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
Wydział Zamiejscowy w Limanowej
dla studentów przyjętych w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów
Na

podstawie

§ 28

pkt. 5 ust. 3

Statutu

Wyższej

Szkoły

Biznesu

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ustalam, co następuje:
§1
1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 nie ma opłaty wpisowego
dla studentów pierwszego roku, na wszystkich kierunkach (studia stacjonarne, niestacjonarne).
2. Studenci drugiego i trzeciego roku są zwolnieni z opłat wpisowego.
3. Opłata rekrutacyjna dla studentów pierwszego roku na studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 85 zł.
§2
W roku akademickim 2017/2018 opłaty czesnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia wynoszą:
1.Kierunek bezpieczeństwo narodowe:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – 2960 / dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 370 /trzysta siedemdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 370 /trzysta siedemdziesiąt/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku – 3040 /trzy tysiące czterdzieści zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 380 /trzysta osiemdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 380 /trzysta osiemdziesiąt/ zł
Studia niestacjonarne – studenci trzeciego roku – 3400 /trzy tysiące czterysta/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 425 /czterysta dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 425 /czterysta dwadzieścia pięć/ zł
2.Kierunek ekonomia:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – 3200 /trzy tysiące dwieście/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku – 3200 /trzy tysiące dwieście/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 400 /czterysta/ zł
Studia niestacjonarne – studenci trzeciego roku – 3600 /trzy tysiące sześćset/ zł
semestr zimowy – płatne w 4 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 4 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
§3
Studenci WSBiP, którzy chcą studiować na drugim kierunku studiów prowadzonym w ramach WSBiP
mogą je podjąć pod warunkiem:
1/ uiszczenia opłaty w wysokości 50 % czesnego na tym kierunku w danym roku akademickim

2/ uzyskania zgody dziekana kierunku podstawowego i kierunku dodatkowego
3/ nieprzerwania studiów na pierwszym kierunku
4/wniesienia opłaty rekrutacyjnej
§4
Opłaty

czesnego powinny być

wnoszone

w

ośmiu

ratach

do: 10 października,

10 listopada, 10 grudnia, 10 stycznia (I sem.), 10 lutego, 10 marca, 10 kwietnia, 10 maja,
(II sem.).
§5
Warunkiem

uzyskania

z

dziekanatu

uczelni

karty

okresowych

osiągnięć

studenta

jest uregulowanie wszystkich rat czesnego oraz opłat za praktyki w danym semestrze.
§6
Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia
przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są wnieść opłatę za dyplom ukończenia
studiów + dwa odpisy w wysokości 60 zł.
§7
Ustala się następujące zasady odpłatności dla studentów, warunkowo wpisanych na kolejny semestr:
1. studenci uiszczają czesne za dany semestr, w którym uczestniczą w zajęciach;
2. w sytuacji niezdania egzaminu warunkowego i konieczności przejścia na semestr niższy, studenci
zobowiązani są wnieść opłatę za przedmioty powtarzane;
3. w

sytuacji,

określonej

w

punkcie

drugim,

wniesiona

wcześniej

opłata

za

zajęcia

w semestrze, na który student został wpisany warunkowo nie podlega zwrotowi.
§8
Opłaty na studiach podyplomowych ustalone zostaną odrębnym zarządzeniem.
§9
Zarządzenie obowiązuje studentów, którzy podjęli studia w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE nr 3.3/2017
Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i czesnego
w zamiejscowym Wydziale w Tomaszowie Mazowieckim
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
dla studentów przyjętych w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów
Na

podstawie

§ 28

pkt. 5 ust. 3

Statutu

Wyższej

Szkoły

Biznesu

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ustalam, co następuje:
§1
1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 nie ma opłaty wpisowego
dla studentów pierwszego roku, na wszystkich kierunkach (studia stacjonarne, niestacjonarne).
2. Studenci drugiego i trzeciego roku są zwolnieni z opłat wpisowego.
3. Opłata rekrutacyjna dla studentów pierwszego roku na studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 85 zł.
§2
W roku akademickim 2017/2018 opłaty czesnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia wynoszą:
1. Kierunek pedagogika:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – 1800 /tysiąc osiemset/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 300 /trzysta/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 300 /trzysta/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku –
specjalność: - pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną,
- pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią
2700 /dwa tysiące siedemset/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
specjalność: - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- pedagogika ze specjalnością logopedyczną
3150 /trzy tysiące sto pięćdziesiat/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
Studia niestacjonarne – studenci trzeciego roku
specjalność: - pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną,
- pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią
2550 /dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 425 /czterysta dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 425 / czterysta dwadzieścia pięć / zł
specjalność: - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- pedagogika ze specjalnością logopedyczną

3150 /trzy tysiące sto pięćdziesiąt/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
2.Kierunek pielęgniarstwo:
Studia stacjonarne – studenci pierwszego roku – 2400 /dwa tysiące czterysta/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 400 /czterysta/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 400 / czterysta/ zł
Studia stacjonarne – studenci drugiego roku – 3540 /trzy tysiące pięćset czterdzieści/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 590 /pięćset dziewięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 590 / pięćset dziewięćdziesiąt / zł
Studia stacjonarne – studenci trzeciego roku 3600 /trzy tysiące sześćset/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 600 /sześćset/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 600 /sześćset / zł
§3
Studenci WSBiP, którzy chcą studiować na drugim kierunku studiów prowadzonym w ramach WSBiP
mogą je podjąć pod warunkiem:
1/ uiszczenia opłaty w wysokości 50 % czesnego na tym kierunku w danym roku akademickim
2/ uzyskania zgody dziekana kierunku podstawowego i kierunku dodatkowego
3/ nieprzerwania studiów na pierwszym kierunku
4/wniesienia opłaty rekrutacyjnej
§4
Opłaty
czesnego powinny być
wnoszone
w
sześciu
ratach
do: 10 października,
10 grudnia, 10 stycznia (I sem.), 10 lutego, 10 marca, 10 maja, (II sem.).
§5
Warunkiem
uzyskania
z
dziekanatu
uczelni
karty
okresowych
osiągnięć
studenta
jest uregulowanie wszystkich rat czesnego oraz opłat za praktyki w danym semestrze.
§6
Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia
przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są wnieść opłatę za dyplom ukończenia
studiów + dwa odpisy w wysokości 60 zł.
§7
Ustala się następujące zasady odpłatności dla studentów, warunkowo wpisanych na kolejny semestr:
1. studenci uiszczają czesne za dany semestr, w którym uczestniczą w zajęciach;
2. w sytuacji niezdania egzaminu warunkowego i konieczności przejścia na semestr niższy, studenci
zobowiązani są wnieść opłatę za przedmioty powtarzane;
3. w sytuacji, określonej w punkcie drugim, wniesiona wcześniej opłata za zajęcia
w semestrze, na który student został wpisany warunkowo nie podlega zwrotowi.
§8
Opłaty na studiach podyplomowych ustalone zostaną odrębnym zarządzeniem.
§9
Zarządzenie obowiązuje studentów, którzy podjęli studia w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE nr 3.4/2017
Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i czesnego
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
dla studentów przyjętych w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów
punkt rekrutacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
Na

podstawie

§ 28

pkt. 5 ust. 3

Statutu

Wyższej

Szkoły

Biznesu

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ustalam, co następuje:
§1
1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 nie ma opłaty wpisowego
dla studentów pierwszego roku, na wszystkich kierunkach (studia stacjonarne, niestacjonarne).
2. Studenci drugiego i trzeciego roku są zwolnieni z opłat wpisowego.
3. Opłata rekrutacyjna dla studentów pierwszego roku na studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 85 zł.
§2
W roku akademickim 2017/2018 opłaty czesnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia wynoszą:
1.Kierunek pedagogika:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – studia II0– 2400 /dwa tysiące czterysta/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 400 /czterysta/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 400 /czterysta/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku – studia II0– 3150 /trzy tys. sto pięćdziesiąt/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 525 /pięćset dwadzieścia pięć/ zł
2.Kierunek pielęgniarstwo:
Studia niestacjonarne – studenci pierwszego roku – studia II0– 2700 /dwa tysiące siedemset/ zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ zł
Studia niestacjonarne – studenci drugiego roku – st. II 0– 3750 /trzy tys siedemset pięćdziesiąt /zł
semestr zimowy – płatne w 3 ratach po 625 /sześćset dwadzieścia pięć/ zł
semestr letni – płatne w 3 ratach po 625 /sześćset dwadzieścia pięć/ zł
§3
Studenci WSBiP, którzy chcą studiować na drugim kierunku studiów prowadzonym w ramach WSBiP
mogą je podjąć pod warunkiem:
1/ uiszczenia opłaty w wysokości 50 % czesnego na tym kierunku w danym roku akademickim
2/ uzyskania zgody dziekana kierunku podstawowego i kierunku dodatkowego
3/ nieprzerwania studiów na pierwszym kierunku
4/wniesienia opłaty rekrutacyjnej
§4

Opłaty

czesnego powinny być

wnoszone

w

sześciu

ratach

do: 10 października,

10 grudnia, 10 stycznia (I sem.), 10 lutego, 10 marca, 10 maja, (II sem.).
§5
Warunkiem

uzyskania

z

dziekanatu

uczelni

karty

okresowych

osiągnięć

studenta

jest uregulowanie wszystkich rat czesnego oraz opłat za praktyki w danym semestrze.
§6
Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci drugiego roku studiów drugiego stopnia
przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są wnieść opłatę za dyplom ukończenia
studiów + dwa odpisy w wysokości 60 zł.
§7
Ustala się następujące zasady odpłatności dla studentów, warunkowo wpisanych na kolejny semestr:
1. studenci uiszczają czesne za dany semestr, w którym uczestniczą w zajęciach;
2. w sytuacji niezdania egzaminu warunkowego i konieczności przejścia na semestr niższy, studenci
zobowiązani są wnieść opłatę za przedmioty powtarzane;
3. w

sytuacji,

określonej

w

punkcie

drugim,

wniesiona

wcześniej

opłata

za

zajęcia

w semestrze, na który student został wpisany warunkowo nie podlega zwrotowi.
§8
Opłaty na studiach podyplomowych ustalone zostaną odrębnym zarządzeniem.
§9
Zarządzenie obowiązuje studentów, którzy podjęli studia w roku ak. 2017/2018 do zakończenia studiów.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

