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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 114/2005  
z dnia 25 maja 2005 r w sprawie wysokości opłat  
za studia w roku akad. 2005/2006 

 
 

Ustalenia dotyczące zasad odpłatności za studia,  
 wysokości opłat czesnego dla studentów WSISiZ 

 w roku akadem. 2005/2006 
  
 

 § 1 Warunki płatności czesnego 
1. Czesne ustala się jako opłatę za semestr płatną w czterech ratach. I rata zawsze stanowi ¼ 

pełnego czesnego. Pozostałe raty są równe i stanowią 1/3 pozostałej sumy czesnego, obliczonej 
z uwzględnieniem ewentualnych zniżek. 

2. W ciągu roku akademickiego wysokość czesnego nie ulega zmianie.  
3. Przyjęcie w poczet studentów (złożenie ślubowania, immatrykulacja, wydanie studentowi indeksu 

oraz legitymacji) a także rejestracja na kolejne semestry może nastąpić dopiero po wniesieniu 
pierwszej raty czesnego za najbliższy semestr. 

4. Wydawanie zaświadczeń o studiowaniu może nastąpić po wniesieniu pierwszej raty czesnego.  
5. Do zobowiązań studenta wobec WSISiZ kolejne raty czesnego są doliczane w terminach płatności 

od początku semestru, na który student jest zarejestrowany, aż do chwili złożenia rezygnacji lub 
skreślenia z listy studentów. 

6. Zaległości w opłatach powodują naliczenie przez WSISiZ karnych odsetek od nie wpłaconych w 
terminie należności.  

7. Zaległości w opłatach przekraczające kwotę dwóch rat czesnego powoduje skreślenie z listy 
studentów. Ponowne przyjęcie (w uzasadnionych przypadkach) wymaga spłaty zadłużenia wraz z 
odsetkami i wpłacenia opłaty wpisowej (rejestracyjnej) w wysokości 400 zł. 

8. Wniesienie pełnej (bez zniżek przewidzianych w § 4) opłaty czesnego za semestr w terminie 10 
września za semestr zimowy i 10 lutego za semestr letni daje prawo do bonifikaty - w roku 
akademickim 2005/2006 bonifikata wynosi 100 zł i jest przyznawana pod warunkiem braku 
zaległości w opłatach.  

 
§ 2 Wysokość czesnego 

 
1. Wysokość czesnego za semestr w roku akad. 2005/2006 (w PLN): 
 

a) Wydział Informatyki (kierunek informatyka) 
 

Rodzaj i system studiów                                     \rok 1 2 3 4 5 
studia inżynierskie dzienne 2800 2800 2800 2800  
studia inżynierskie zaoczne 2400 2400 2400 2500  
uzupełniające studia magisterskie dzienne 3000 3000    
uzupełniające studia magisterskie zaoczne 2800 2800    
jednolite studia magisterskie dzienne    3000 3000 
jednolite studia magisterskie zaoczne    2800 2800 
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b) Wydział Informatycznych Technik Zarządzania (kierunek zarządzanie i 

marketing) 
 

Rodzaj i system studiów                                     \rok 1 2 3 4 5 6 
studia inżynierskie dzienne 2400 2400 2400 2400   
studia inżynierskie zaoczne 2200 2200 2200 2200   
studia licencjackie zaoczne  2000 2000 2000    
uzupełniające studia magisterskie zaoczne 
(zarządzanie strategiczne) 

2200 2200     

uzupełniające studia magisterskie dzienne 2600 2600     
uzupełniające studia magisterskie zaoczne 2400 2400     
jednolite studia magisterskie dzienne 2400 2400 2400 2600 2600  
jednolite studia magisterskie zaoczne 2200 2200 2200 2400 2400 1500**
 

§ 3 Terminy płatności rat czesnego 
1. Ustala się następujące terminy płatności rat w roku akademickim 2005/2006 (terminy wpływu 

pieniędzy na konto WSISiZ): 
a) Terminy płatności rat za semestr zimowy 2005/2006 

Termin płatności *)

Rata dla studentów z roku 
2004/2005 

kontynuujących studia 

dla nowoprzyjętych 
zakwalifikowanych w 
terminie podstawowym 

dla nowoprzyjętych 
zakwalifikowanych w 
terminie uzupełniającym 

I  
do 10.09. 2005  

 
do 31.07.2005  

***) do 25.09. 2005 
do 10.09.2005 

***) do 25.09. 2005 
II do 10.10.2005 
III do 10.11.2005 
IV do 10.12.2005 

b) Terminy płatności rat za semestr letni 2005/2006 
Rata Termin płatności *)

I do 10.02.2006 
II do 10.03.2006 
III do 10.04.2006 
IV do 10.05.2006 

 

c)Terminy płatności *)  za urlop dziekański: 

Semestr zimowy 2005/2006 
   
Semestr letni 2005/2006       

¼ pełnego czesnego w terminie I raty (10 września lub 10 lutego) niezależnie 
od daty wystąpienia o urlop  + kolejne raty w tej samej wysokości, doliczane 
zgodnie z ogólnym harmonogramem do dnia wystąpienia o urlop. 

 
*) Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, to terminem jest najbliższy następujący po nim dzień roboczy 
***) dla studentów I roku uzupełniających studiów magisterskich w cyklu rozpoczynanym w październiku  
**) studenci kończący studia w semestrze zimowym 2005/2006 mają dodatkowy semestr wynikający konieczności wyrównania różnic 
programowych wcześniejszych studiów inżynierskich   
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2. Wysokość raty czesnego w roku akad. 2005/2006 (PLN)  ( liczba rat :4 w semestrze)****): 
a) Wydział Informatyki (kierunek informatyka) 

Rodzaj i system studiów                                     \rok 1 2 3 4 5 
studia inżynierskie dzienne 700 700 700 700  
studia inżynierskie zaoczne 600 600 600 625  
uzupełniające studia magisterskie dzienne 750 750    
uzupełniające studia magisterskie zaoczne 700 700    
jednolite studia magisterskie dzienne    750 750 
jednolite studia magisterskie zaoczne    700 700 
 
 
b) Wydział Informatycznych Technik Zarządzania (kierunek zarządzanie i marketing) 

Rodzaj i system studiów                                     \rok 1 2 3 4 5 6 
studia inżynierskie dzienne 600 600 600 600   
studia inżynierskie zaoczne 550 550 550 550   
studia licencjackie zaoczne  500 500 500    
uzupełniające studia magisterskie zaoczne 
(zarządzanie strategiczne) 

550 550     

uzupełniające studia magisterskie dzienne 650 650     
uzupełniające studia magisterskie zaoczne 600 600     
jednolite studia magisterskie dzienne 600 600 600 650 650  
jednolite studia magisterskie zaoczne 550 550 550 600 600 375**
 
****)pierwsza rata w semestrze  płatna zawsze w pełnej wysokości 
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