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                                                                                                                                                   Kanclerza WSKS

Regulamin opłat za studia
w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej

w  Gdyni

Na podstawie art. 80 ustawy Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce, § 24 ust.4 pkt.2 Statutu uczelni i § 36
Regulaminu studiów, ustalam niniejszy Regulamin opłat za studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w
Gdyni.

Rozdział I
Opłaty za studia pierwszego stopnia /licencjackie/

§ 1
Kandydat zapisujący się na studia wnosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 100 zł /sto/.

Czesne za studia  stacjonarne /dzienne/ na kierunku pedagogika wynosi 2000zł / dwa tysiące  / za semestr,
płatne w ratach określonych w deklaracji płatności.
    
Czesne  za  studia  niestacjonarne  /zaoczne/ na  kierunku  pedagogika  wynosi  1800zł /tysiąc  osiemset/  za
semestr, płatne w ratach określonych w deklaracji płatności.

§ 2
1. Za wydanie legitymacji elektronicznej opłata wynosi 22zł (dwadzieścia dwa).
2. Za wydanie duplikatu legitymacji elektronicznej opłata wynosi 30zł (trzydzieści).
3. Za wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim opłata wynosi 20zł       

(dwadzieścia).
4. Za wydanie duplikatu dyplomu lub suplementu opłata wynosi 20zł  

(dwadzieścia) za każdy dokument.
                                                      

§ 3
1. Za drugie  zaliczenie  lub drugi  egzamin  poprawkowy oraz egzamin  komisyjny obowiązuje opłata  w

wysokości 100zł /sto/ za każdy przedmiot.
2. Opłata za warunkowy wpis na semestr wynosi 150zł /sto pięćdziesiąt/ za jeden przedmiot.

3. Za drugi termin egzaminu dyplomowego student wnosi opłatę w wysokości 150zł /sto pięćdziesiąt/

4. Za powtarzanie seminarium dyplomowego student wnosi opłatę w wysokości 600zł /sześćset/.

5. Uzupełnienie różnic programowych jest płatne w wysokości 100zł /sto/ za każdy przedmiot.

6. Wznowienie studiów jest płatne w wysokości 300zł /trzysta/ i wymaga podpisania deklaracji płatności
wg. zobowiązania aktualnie obowiązującego w uczelni.

Rozdział II
Opłaty za studia podyplomowe, kursy i szkolenia

 
§ 5

1. Kandydat zapisujący się na studia podyplomowe wnosi jednorazową opłatę wpisową  w wysokości 100 
zł /sto/, zaś na kursy i szkolenia w wysokości 200zł (dwieście)

2. Czesne za semestr studiów dwusemestralnych odpowiednio wynosi:

  Bezpieczeństwo i higiena pracy -  1500 zł / semestr (całość 3000 zł)

Doradca i asystent rodziny - 1500 zł / semestr (całość 3000 zł)

 Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole - 1200 zł / semestr (całość 2400 zł)

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji - 1500 zł / semestr (całość 3000 zł)

Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą - 1200 zł / semestr (całość 2400 zł)

Promocja zdrowia z higieną i epidemiologią - 1500 zł / semestr (całość 3000 zł)



Szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej - 1500 zł/całość

3. Za powtarzanie seminarium dyplomowego i drugi termin egzaminu dyplomowego obowiązuje opłata w
wysokości jak na studiach licencjackich.

4. Czesne  wnoszone jest w ratach, określonych w deklaracji płatności.

                                              
Rozdział III

Postanowienia ogólne

§ 6
1. Za postępowanie w sprawie uznania efektów uczenia się, uzyskanych poza  systemem formalnym, 

pobierane są opłaty określone  w zasadach potwierdzania efektów uczenia się, ustalonych przez Senat 
Uczelni.

2. W przypadku  nieterminowego  wnoszenia  opłat  czesnego,   naliczane  będą  karne  odsetki,  chyba  że
student/słuchacz  pisemnie uzasadni konieczność przesunięcia terminów wpłat. 

3. Inne  opłaty wymienione  w niniejszym regulaminie  muszą  być  wniesione  w terminach  określonych
przez uczelnię.

4. Oprócz  opłat   czesnego,  w wyjątkowych  sytuacjach,  student   może  być  zwolniony  z  innych  opłat
określonych niniejszym regulaminem.

5. Czesne może być obniżone do 50% opłat dla pracowników Uczelni i  studentów z Europy Wschodniej.
6. W wyjątkowych sytuacjach, całkowicie z opłat czesnego mogą być zwolnieni pracownicy Uczelni.
7. Decyzje  o  zwolnieniu  z  opłat   lub  ich  obniżeniu  podejmuje  Kanclerz  WSKS  na  wniosek

studenta/słuchacza.

§ 7
Opłat należy dokonywać przelewem na konto Uczelni w Banku Pekao S.A, Oddział w Gdyni  Nr rachunku: 61
1240 3536 1111 0000 4042 0620.

§ 8
Niniejszy regulamin obowiązuje  studentów i słuchaczy rozpoczynających studia 1 października 2020 r  i z tym
dniem traci moc poprzedni regulamin opłat.
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