
 

Zarządzenie nr Zarządzenie nr Zarządzenie nr Zarządzenie nr 8888ffff/2020/2020/2020/2020    

Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r.  

w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe     

w roku akademickimw roku akademickimw roku akademickimw roku akademickim    2020/20212020/20212020/20212020/2021    
 

1. Studia podyplomowe trwają dwa semestry.  

2. Czesne za semestralny okres studiów jest opłatą jednorazową. 

3. Dopuszcza się ratalna formę wnoszenia opłat za studia po złożeniu odpowiedniego podania. 

4. Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych oraz terminy płatności obowiązują według poniższych tabel: 
    

5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU CZESNEGOPŁATNOŚCI Z TYTUŁU CZESNEGOPŁATNOŚCI Z TYTUŁU CZESNEGOPŁATNOŚCI Z TYTUŁU CZESNEGO        
ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNEŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNEŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNEŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNE    

    

Ilość Ilość Ilość Ilość 

ratratratrat    

Semestr Semestr Semestr Semestr     Terminy płatnościTerminy płatnościTerminy płatnościTerminy płatności    

I ROKU STUDIÓWI ROKU STUDIÓWI ROKU STUDIÓWI ROKU STUDIÓW    
NIESTACJONARNYCHNIESTACJONARNYCHNIESTACJONARNYCHNIESTACJONARNYCH    

    
kształcenie wspomagankształcenie wspomagankształcenie wspomagankształcenie wspomagane e e e 

procesem onprocesem onprocesem onprocesem on----linelinelineline    

    
kształcenie tradycyjnekształcenie tradycyjnekształcenie tradycyjnekształcenie tradycyjne    

1111    

zimowy 

25 października 3000 zł 3400 zł 

    
   

2222    
25 października 
  

1500 zł 1700 zł 
15 grudnia  1500 zł 1700 zł 

    
   

4444    

25 października 
grudggrudnpaździ

750 zł 850 zł 
15 listopada 750 zł 850 zł 
15 grudnia  750 zł 850 zł 
15 stycznia  750 zł 850 zł 

    
   

    
    

1111    

letni 

15 lutego  3000 zł 3400 zł 

    
   

2222    
15 lutego  1500 zł 1700 zł 
15 kwietnia  1500 zł 1700 zł 

    
   

4444    

15 lutego  750 zł 850 zł 
15 marca  750 zł 850 zł 
15 kwietnia  750 zł 850 zł 
15 maja  750 zł 850 zł 

    
   

    

    

    
6666....    INNE PŁATNOŚCI:INNE PŁATNOŚCI:INNE PŁATNOŚCI:INNE PŁATNOŚCI:    

Lp.Lp.Lp.Lp.    Tytuł płatnościTytuł płatnościTytuł płatnościTytuł płatności    Termin płatnościTermin płatnościTermin płatnościTermin płatności    KwotaKwotaKwotaKwota    

1. Opłata za przetrzymanie książki z biblioteki Opłata winna być wniesiona w momencie zwrotu książki 
1 zł za dzień zwłoki za każdy 

wypożyczony wolumin 
 

7.7.7.7. O terminie wpłaty decyduje wyłącznie data wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni. 

8.8.8.8. W przypadku wniesienia opłaty po ustalonym terminie dolicza się odsetki* w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, natomiast w 

przypadku zaległości dłuższej niż 21 dni rektor podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy WSIiZ. Od decyzji rektora słuchaczowi 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie. 

9.9.9.9. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych, zwrot wpłaconego czesnego następuje na pisemną prośbę słuchacza. Wysokość 

zwracanej kwoty zależy od ilości odbytych zajęć do momentu, w którym słuchacz składa podanie o rezygnacji. 

10.10.10.10. Jeżeli kandydat na studia podyplomowe dokona opłaty z tytułu czesnego, ale nie zostanie wpisany na listę słuchaczy studiów 

podyplomowych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, zwrot wpłaconego czesnego następuje na pisemną prośbę kandydata. 

11.11.11.11. Opłaty za studia należy wnosić na konto uczelni: ALIOR BANK ALIOR BANK ALIOR BANK ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 733105 2490 0005 0000 4530 6050 733105 2490 0005 0000 4530 6050 733105 2490 0005 0000 4530 6050 7331.... 

 
 * Odsetki będą naliczane od drugiej raty pierwszego semestru studiów. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r.  

 


