REGULAMIN FINANSOWY
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
zwanej dalej „Uczelnią”, której Założycielem jest Fundacja Szkolna w Wałbrzychu
Na podstawie § 36 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 1861) oraz art. 80 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. 1668) art. 80 ust. 2, postanawia:
§1
1. Odpłatność za naukę stanowią:
a) opłata rekrutacyjna,
b) opłata za zajęcia dydaktyczne,
c) opłaty dodatkowe,
d) opłaty wynikające z toku studiów.
2. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 określa Kanclerz za zgodą Założyciela w formie decyzji
na trzydzieści dni przed rozpoczęciem każdego semestru i podaje do wiadomości Studentom poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie Uczelni.
3. W przypadku powtarzania przez Studenta roku, bądź przywrócenia Studenta w prawach Studenta według obowiązujących
przepisów, wysokość opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, związanych
z przedłużeniem okresu studiów, równe będą wysokości opłat obowiązujących Studenta w dniu podpisywania przez
niego umowy.

§2
1. Opłata rekrutacyjna jest opłatą jednorazową, wnoszoną przy zapisie do Uczelni i jej uiszczenie jest warunkiem
dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
kandydata ze studiów z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 2.
2. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów/systemu studiów z powodu niskiego naboru dokonana opłata
rekrutacyjna podlega zwrotowi.
3. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów rekrutujących się na I semestr I roku studiów wynosi 450,00zł. Kwota ta może zostać
obniżona na dany rok akademicki stosownym Zarządzeniem Władz Uczelni.
4. Z wniesienia opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby rozpoczynające studia od kolejnego semestru bądź roku studiów oraz
osoby ponownie rekrutujące się na I semestr I roku studiów do Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
w Wałbrzychu.
§3
1. Opłata za zajęcia dydaktyczne jest opłatą za studia objętą programem studiów, obowiązującą przez cały cykl kształcenia.
2. Podstawowym trybem uiszczania opłaty za zajęcia dydaktyczne jest zapłata w dziesięciu ratach miesięcznych, płatnych
z góry do piątego dnia miesiąca poprzedniego za miesiąc następny.
3. Opłata za zajęcia dydaktyczne może być wnoszona ponadto:
1) jednorazowo, z zastrzeżeniem ust. 4
2) w ratach semestralnych,
4. Student siódmego semestru studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) nie korzysta z możliwości rozłożenia opłaty za
zajęcia dydaktyczne jednorazowo. W takim przypadku obowiązuje opłata semestralna chyba, że Student dokonał wyboru
uiszczenia opłaty w podstawowym trybie.
13.Studenci składający dokumenty na studia po terminie wpłaty rat za studia wskazanych w Tabeli Opłat stanowiącej
Załącznik do niniejszej umowy, zobowiązani są do ich uregulowania w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o naukę
oraz warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne.
§4
1. Opłaty dodatkowe i opłaty wynikające z toku studiów dotyczą świadczonych przez Uczelnię usług na rzecz Studenta,
wykraczających poza naukę objętą programem studiów w danym roku akademickim.
2. Opłaty dodatkowe i opłaty wynikające z toku studiów wnoszone są jednorazowo z góry w terminie określonym przez
właściwy organ Uczelni.
3. Wysokość opłat dodatkowych i opłat wynikających z toku studiów:
- wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
- wydanie duplikatu suplementu do dyplomu
- wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (na wniosek studenta

20,00zł
20,00zł
20,00zł

złożony w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów
- wydanie suplementu do dyplomu w języku obcym
- wydanie indeksu

20,00zł
4,00zł

- wydanie duplikatu indeksu
- wydanie legitymacji studenckiej
- wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
- uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
- opłata za przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej

6,00zł
22,00zł
33,00zł
26,00zł
500,00zł

§5
1.
2.
3.

Każdorazowe opóźnienie Studenta w zapłacie opłaty za zajęcia dydaktyczne lub jej dokonanie
w niepełnej kwocie będzie skutkować naliczaniem przez Uczelnię odsetek w wysokości ustawowej, z jednoczesnym
zablokowaniem rejestracji do systemu Internetowego Systemu Obsługi Studenta (ISOS).
W przypadku złożenia przez Studenta podania o urlop dziekański, rezygnację, oczekiwanie
na powtarzanie semestru – ostatnim miesiącem, za który zostanie obciążony – jest miesiąc,
w którym złożył stosowne podanie.
W przypadku skreślenia z listy Studentów – ostatnim miesiącem, za który Student zostanie
obciążony – jest miesiąc podjęcia decyzji o skreśleniu.
§6

1. Opłaty regulowane są w formie przelewu na wskazany przez Uczelnię rachunek bankowy lub w Kasie Uczelni (gotówka,
karty płatnicze). Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy/datę wpływu
środków w Kasie Uczelni.
2. Na żądanie właściwego organu Uczelni, Student obowiązany jest okazać w terminie wyznaczonym przez ten organ dowód
dokonania opłaty, pod rygorem skutków określonych w Regulaminie Studiów.
§7
W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z Regulaminem Finansowym studiów pierwszego,
drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
Student ma prawo odwołać się do Kanclerza Uczelni. Decyzja Kanclerza jest ostateczna.
§8
W przypadku zwłoki w zapłacie opłat wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczelnia upoważniona jest, po
uprzednim wezwaniu do zapłaty z 7-dniowym terminem płatności, wystąpić z roszczeniem na drogę postępowania
sądowego. Sądem właściwym, do rozpoznania spraw związanych z brakiem opłat, jest Sąd właściwy dla Siedziby Uczelni.
§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2019 roku.
2. Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Uczelni na trzydzieści dni przed rozpoczęciem każdego semestru.
3. Regulamin został uzgodniony z Założycielem Uczelni.

Kanclerz

