Załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora
nr 31 z dnia 30 czerwca 2014 r.
TABELA OPŁAT
dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim
na kierunku International Business
(dotyczy CUDZOZIEMCÓW, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyŜszym - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm., studiujących na
1
zasadach odpłatności)

Lp.

Tytuł płatniczy

Wysokość opłat

Terminarz opłat

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)
1.

za cały okres studiów (opłata jednorazowa)

2.

w trybie ratalnym – za rok akademicki

3.

w trybie ratalnym – za semestr

4.

opłata dodatkowa
3
studiów

2

3550 EUR
za kaŜdy rok

2

w

1800 EUR
za kaŜdy semestr

2

pierwszym

7000 EUR

roku

200 EUR

płatne
najpóźniej
w
dniu
rozpoczęcia pierwszego semestru
płatne
najpóźniej
w
dniu
rozpoczęcia pierwszego semestru
danego roku akademickiego
płatne
najpóźniej
w
dniu
rozpoczęcia danego semestru
płatna wraz z opłatą wnoszoną za
pierwszy rok/semestr studiów

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW
za dodatkowe konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej w okresie wykraczającym poza
planowany termin ukończenia studiów, nie
dłuŜszym niŜ 6 miesięcy

5.

1

2

3

120 EUR
za kaŜdy rozpoczęty
miesiąc

płatne w terminie 14 dni od daty
decyzji dziekana

Opłaty wnoszone w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek
Studenta, prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.
Kandydat ubiegający się o płatność w ratach, tj. odpowiednio za kaŜdy rok akademicki lub semestr, składa do
Rektora umotywowany wniosek o rozłoŜenie płatności na raty, łącznie z dokumentami wymaganymi przy
rekrutacji, nie później jednak niŜ do dnia rozpoczęcia pierwszego semestru.
Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.)

