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Załącznik do Zarządzenia Rektora WSISiZ nr 178/2007  
z dnia 23 maja 2007 r. 
w sprawie wysokości opłat za studia  
i innych opłat w roku akademickim 2007/2008  

 
 
Ustalenia dotyczące zasad odpłatności za studia, wysokości opłat czesnego  

i innych opłat dla studentów WSISiZ w roku akademickim 2007/2008 
 
§ 1 Warunki płatności czesnego 
 
1. Czesne ustala się jako opłatę za semestr płatną jednorazowo lub w czterech ratach. Co najmniej 

I rata jest zawsze płatna przed rejestracją na semestr. Pozostałe raty są równe i stanowią 1/3 
pozostałej sumy czesnego, obliczonej z uwzględnieniem ewentualnych zniżek. 

2. Czesne ustalone przed rozpoczęciem roku akademickiego obowiązuje przez cały planowy 
czas studiów dla rocznika, który rozpoczyna studia w tym roku. Student powtarzający roku 
lub wznawiający studia po przerwie lub urlopie będzie podlegać cennikowi opłat ustalonemu dla 
młodszego rocznika. 

3. Przyjęcie w poczet studentów (złożenie ślubowania, immatrykulacja, wydanie studentowi 
indeksu oraz legitymacji), rejestracja na kolejne semestry i wydawanie zaświadczeń o 
studiowaniu, może nastąpić dopiero po wniesieniu pierwszej raty czesnego za najbliższy semestr.  

4. Kolejne raty czesnego są doliczane do zobowiązań studenta wobec WSISiZ w terminach 
płatności od początku semestru, na który student jest zarejestrowany, aż do chwili złożenia 
rezygnacji lub skreślenia z listy studentów. 

5. Zaległości w opłatach powodują naliczenie przez WSISiZ karnych odsetek w wysokości 
ustawowej od niewpłaconych w terminie należności.  

6. Zaległości w opłatach są podstawą braku rejestracji studenta na kolejny semestr. 
7. Dziekan, na wniosek organów Uczelni powołanych do kontroli wpłat, może skreślić studenta  

z listy studentów z powodu zaległości w opłatach. 
8. W przypadku zadłużenia studenta bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności zaliczane w poczet 

spłaty zadłużenia. 
9. Studentów, którzy kontynuują lub wznawiają studia na wyższych latach obowiązuje cennik 

ubiegłoroczny. 
 
§ 2 Wysokość czesnego 
 
1. Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2007/2008 – cennik obowiązuje wszystkich 
studentów będących od października 2007 r. na I roku studiów: 
 

a) Wydział Informatyki (kierunek: informatyka) 
Rodzaj i system studiów     Czesne za 

semestr 
I rata 
(rejestracyjna) 

2 
rata 

3 
rata 

4 
rata 

studia I stopnia stacjonarne 2800 700 700 700 700 

studia II stopnia stacjonarne 3000 900 700 700 700 
studia I stopnia w języku angielskim 
stacjonarne 

5000 1400 1200 1200 1200 

studia I stopnia niestacjonarne 2400 600 600 600 600 

studia II stopnia niestacjonarne 2800 700 700 700 700 
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b) Wydział Informatycznych Technik Zarządzania (kierunek: zarządzanie) 
 

Rodzaj i system studiów     Czesne za 
semestr 

I rata 
(rejestracyjna) 

2 
rata 

3 
rata 

4 
rata 

studia I stopnia stacjonarne 
a) (I rok wspólny) 
b) studia inżynierskie (od II roku) 
c) licencjacie (od II roku) 

1800 
2000 
1800 

450 
650 
450 

450 
450 
450 

450 
450 
450 

450 
450 
450 

studia II stopnia stacjonarne 2600 800 600 600 600 
studia I stopnia niestacjonarne 
a) (I rok wspólny)  
b) studia inżynierskie (II, III, IV rok) 
c) licencjackie (II, III rok) 

1600 
1800 
1600 

250 
450 
250 

450 
450 
450 

450 
450 
450 

450 
450 
450 

studia II stopnia niestacjonarne 
a) Zarządzanie w teleinformatyce, 

komputerowe wspomaganie zarządzania 
b) zarządzanie strategiczne  

2400 
2200 
 

750 
550 

550 
550 

550 
550 

550 
550 

 
2. Studenci wyższych lat studiów - obowiązuje dotychczasowy cennik z poprzedniego roku: 

a) Wydział Informatyki (kierunek: informatyka) 

Rodzaj i system studiów Czesne za 
semestr 

I rata 
(rejestracyjna) 

2 
rata 

3 
rata 

4 
rata 

 studia I stopnia stacjonarne 2800 700 700 700 700 

 studia II stopnia stacjonarne 3000 900 700 700 700 
studia I stopnia stacjonarne w języku 
angielskim 

4400 1400 1000 1000 1000 

studia I stopnia niestacjonarne 2400 600 600 600 600 

 studia II stopnia niestacjonarne 2800 700 700 700 700 

b) Wydział Informatycznych Technik Zarządzania (kierunek: zarządzanie) 

System i rodzaj studiów Czesne za 
semestr 

I rata 
(rejestracyjna) 

2 
rata 

3 
rata 

4 
rata 

stacjonarne  
studia inżynierskie (2, 3, 4 rok)  
i jednolite studia magisterskie (2, 3 rok) 

2400 600 600 600 600 

stacjonarne 
studia II stopnia  
i jednolite studia magisterskie, (4, 5 rok) 

2600 800 600 600 600 

niestacjonarne 
studia inżynierskie (2, 3, 4 rok) 
i jednolite studia magisterskie (2, 3 rok) 

2200 550 550 550 550 

niestacjonarne studia licencjackie (2, 3 rok)  2000 500 500 500 500 
niestacjonarne studia II stopnia (specjalność: 
zarządzanie strategiczne) 2200 550 550 550 550 

niestacjonarne 
studia II stopnia  
i jednolite studia magisterskie (4, 5 rok) 

2400 750 550 550 550 
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§ 3 Terminy płatności rat czesnego 
1. Ustala się następujące terminy płatności rat w roku akademickim 2007/2008 (terminy 

wpływu pieniędzy na konto WSISiZ): 
a) Terminy płatności rat za semestr zimowy 2007/2008

Termin płatności 

Rata dla studentów z roku 
2005/2006 kontynuujących 
studia 

dla nowoprzyjętych 
zakwalifikowanych  
w czerwcu i lipcu  

dla nowoprzyjętych 
zakwalifikowanych  
w sierpniu i wrześniu 

I  
 
do 20.09. 2007  

 
do 31.07.2007  

 
do 25.09.2007 

II do 22.10.2007 
III do 20.11.2007 
IV do 20.12.2007 

b) Terminy płatności rat za semestr letni 2007/2008 
Rata Termin płatności 

I do 20.02.2008 
II do 20.03.2008 
III do 21.04.2008 
IV do 20.05.2008 
 
§ 4 Dopuszczalne modyfikacje czesnego 
1. Wysokość czesnego może ulec zmianie, jeśli student zadeklaruje przed rejestracją na 

kolejny semestr, że zamierza zaliczać w danym semestrze inną liczbę przedmiotów 
niż wynika to z planu semestru w następujących przypadkach:  
1) student uzyskał wcześniej zaliczenia przedmiotów wymaganych w danym semestrze, 
2) student zamierza studiować w tempie odbiegającym od tempa założonego planem studiów. 

2. Zmieniona wartość czesnego obliczana jest w następujący sposób: 
1) pierwsza rata czesnego płatna przed rejestracją pozostaje niezmieniona, natomiast pozostała 

część czesnego jest zmieniana zgodnie z deklaracją wyboru jednego z wariantów: 
a) studia w normalnym trybie (zaliczanie przedmiotów w ilości do 100 % punktów ECTS 

przewidzianych w planie dla semestru – czesne 100% nominalnego, 
b) studia w przyspieszonym trybie (do 140% nominalnej liczby punktów ECTS w semestrze) 

– wzrost II, III i IV raty o 40%, 
c) studia w zwolnionym trybie (do 60% nominalnej liczby punktów ECTS w semestrze) – 

obniżenie II, III i IV raty do 60%, 
d) studia w zwolnionym trybie (do 30% nominalnej liczby punktów ECTS w semestrze) – 

obniżenie II, III i IV raty do 30%, 
e) studia bez zaliczania przedmiotów (urlop lub dodatkowy semestr na obronę pracy 

dyplomowej) - II, III i IV rata = 0. 
2) Złożenie deklaracji uprawnia studenta do wpisu na przedmioty w ograniczonej liczbie, zgodnie 

z tą deklaracją. Brak deklaracji oznacza ustalenie nominalnej wartości czesnego za semestr i 
daje prawo do wpisu na wszystkie przedmioty wymagane w planie semestru. 

3. Wpis na przedmioty ponad limit punktów ECTS wynikający z deklaracji czesnego, 
dokonanej w terminie rejestracji na semestr, wymaga indywidualnej zgody dziekana i 
wniesienia jednorazowej opłaty, której wysokość zależy od liczby punktów ECTS (1 pkt 
= 80 zł). 

4. Praca dyplomowa jest uwzględniana w limicie punktów ECTS w semestrze, w którym 
zostaje podjęty i zatwierdzony temat pracy (konspekt). Jeśli student przy rejestracji na 
semestr nie deklaruje inaczej – jest to ostatni semestr studiów. W przypadku zmiany 
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tematu po upływie semestru, praca dyplomowa jest uwzględniana w limicie punktów 
także w kolejnym semestrze.  

5. Dla przedmiotów w języku angielskim wybieranych przez studentów studiów 
polskojęzycznych obowiązuje dopłata w wysokości 50 zł za 1 punkt ECTS.  

6. Zgodę na wpis na dodatkowe przedmioty, ponad limit ustalony zgodnie z ust. 2, student 
może uzyskać tylko w przypadku braku zaległości w opłatach ustalonych wcześniej.  

7. Należności za przedmioty poza limitem ustalonym zgodnie z ust. 2 są doliczane w 
terminie II raty czesnego. 

 
§ 5 Inne opłaty 
 
1. Opłata za zaliczenie poprawkowe 25 zł za każdą kartę zaliczenia poprawkowego (za każdy 

termin po sesji egzaminacyjnej).  
Termin płatności: bezpośrednio po otrzymaniu karty poprawkowej 

2. Opłata za egzamin komisyjny 80 zł  
Termin płatności: bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana na egzamin komisyjny. 

3. Opłata wpisowa dla nowoprzyjętych studentów (także w przypadku przeniesienia z innej uczelni, 
wznowienia studiów dla studentów WSISiZ i przyjęcia na studia II stopnia) oraz w przypadku 
wznowienia po skreśleniu z powodu zadłużenia: 400 zł.  
Opłata wpisowego na uzupełniające studia magisterskie dla absolwentów WSISiZ oraz przy 
zmianie wydziału wewnątrz WSISiZ wynosi 150 zł.  
Po przejściu procedury rekrutacyjnej zakończonej podpisaniem umowy o studiowanie, wpisowe 
nie jest zwracane. 
Termin płatności: bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata zgodnie z harmonogramem 
rekrutacji. 

4. Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny z matematyki – 80 zł (kwota rozliczana w ramach 
wpisowego) 
Termin płatności: przed rejestracją kandydata i wyznaczeniem terminu sprawdzianu zgodnie z 
harmonogramem rekrutacji. 

5. Opłata za urlop dziekański udzielony w chwili rejestracji na semestr jest równa I-szej racie 
czesnego. W przypadku wystąpienia o urlop w terminach późniejszych, do dnia wystąpienia o 
urlop naliczane są kolejne raty czesnego. 
W przypadku urlopu zdrowotnego opłata wynosi nie więcej niż I rata czesnego i może być 
dodatkowo obniżona przez Rektora. 
Termin płatności: zgodnie z terminarzem opłat (§ 3 ust. 1c) 

6. Dla dodatkowych zajęć wykraczających poza program studiów:: kursy, zajęcia fakultatywne, 
egzaminy do certyfikatów itp., obowiązują oddzielne cenniki.  

 
§ 6 Opłata za równoczesne studia na dodatkowym kierunku 
1. W przypadku podjęcia studiów na dodatkowym kierunku w WSISiZ, I rata czesnego jest płatna 

w pełnej wysokości, natomiast II, III i IV rata czesnego są ustalane zgodnie z zasadami podanymi 
w § 4. 

2. W przypadku urlopu na obu kierunkach student jest zwolniony z opłaty za urlop na jednym z 
nich. 

3. Urlop na kierunku dodatkowym jest bezpłatny. 
4. Opłata wpisowa na dodatkowy kierunek nie jest pobierana. 

 
§ 7 Ewidencja opłat  
1. W zakresie ewidencji opłat obowiązuje zaktualizowana „Instrukcja obsługi systemu UBI w 

zakresie kontroli należności i ewidencji zdarzeń istotnych do obliczania należności i wpłat 
studentów” z dnia 30 maja 2006 r. 


