Za cznik nr 4 do Regulaminu op at za studia i op at dodatkow ych w GWSH w Gda sku (ZK Nr 3/2019 z dnia 04.07.2019 r.)

Wysoko

op at za studia

dla studentów GWSH Filia w Koszalinie
studia I stopnia
obejmuj cy lata akademickie 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Kierunek Administracja - tryb stacjonarny i niestacjonarny
System sta ego czesnego
Czesne za lata I-III
Tryb op at

Liczba rat

Kw ota raty

Suma

roczny

1

3 200,00

3 200,00

semestralny

2

1 650,00

3 300,00

miesi czny 10

10

345,00

3 450,00

miesi czny 12*

12

295,00

3 540,00

* - nie doty czy III roku studiów

Kierunek Pedagogika - tryb stacjonarny i niestacjonarny
System sta ego czesnego
Czesne za lata I-III
Tryb op at

Liczba rat

Kw ota raty

Suma

roczny

1

3 400,00

3 400,00

semestralny

2

1 750,00

3 500,00

miesi czny 10

10

365,00

3 650,00

miesi czny 12*

12

310,00

3 720,00

* - nie doty czy III roku studiów

Za cznik nr 5 do Regulaminu op at za studia i op at dodatkow ych w GWSH w Gda sku (ZK Nr 3/2019 z dnia 04.07.2019 r.)

Wysoko

op at za studia

dla studentów GWSH Filia w Koszalinie
studia II stopnia
obejmuj cy lata akademickie 2019/2020, 2020/2021

Kierunek Administracja - tryb stacjonarny i niestacjonarny
System sta ego czesnego
Czesne za lata I-II
Tryb op at

Liczba rat

Kw ota raty

Suma

roczny

1

4 100,00

4 100,00

semestralny

2

2 100,00

4 200,00

miesi czny 10

10

435,00

4 350,00

miesi czny 12*

12

370,00

4 440,00

* - nie doty czy II roku studiów

Za cznik nr 7 do Regulaminu op at za studia i op at dodatkowych w GWSH w Gda sku ( ZK 3/2019 z dnia
04.07.2019r.)

Rodzaje i wysoko op at za dokumenty i innych op at (op aty dodatkowe) w GWSH
w Gda sku oraz GWSH w Gda sku Filia w Koszalinie:
1. Op ata za wznowienie w prawach studenta ( op ata reaktywacyjna) – 300 z .
Op at nale y wnie
w terminie 7 dni od uzyskania zgody Dziekana
Wydzia u.
2. Op ata za dyplom uko czenia studiów wraz z dwoma odpisami wnoszona przy
ostatniej racie op aty za ostatni semestr studiów – 60 z .
3. Op ata za powtarzanie I semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia 50%
kwoty czesnego.
4. Op ata za powtarzanie pozosta ych semestrów studiów pierwszego i drugiego
stopnia 80% kwoty czesnego.
5. Op ata za powtórne powtarzanie tego samego semestru 100% kwoty
czesnego.
6. Op ata za ró nice programowe z tytu u zmiany kierunku, specjalno ci, trybu
studiów, powtarzania semestru lub przeniesienia do GWSH w Gda sku z innej
Uczelni:
· a) zaliczenie – za przedmiot: 60 z
· b) egzamin – za przedmiot: 80 z
7. Op ata za powtarzanie nie zaliczonych przedmiotów z jednoczesnym
warunkowym wpisem na wy szy semestr studiów – 200 z za jeden przedmiot.
Wpis warunkowy nie mo e obejmowa w semestrze wi cej ni 2 przedmiotów,
a w skali roku akademickiego nie wi cej ni 3 przedmiotów. Op at nale y
wnie w terminie 7 dni od uzyskania zgody Dziekana Wydzia u.
8. Op ata za dodatkowy modu „ do wyboru” - 600 z . za ka dy semestr.
9. Op ata za praktyki zawodowe indywidualnie ponoszone przez studenta wed ug
rzeczywistych kosztów danej praktyki.
10. Op ata za wezwanie do zap aty – 10,00 z
11. Op aty za wydanie:
· a) legitymacji studenckiej – 22 z
· b) duplikatu legitymacji studenckiej – 33 z
· c) duplikatu dyplomu uko czenia studiów wraz z dwoma odpisami –
20 z
· d) dodatkowego odpisu dyplomu w t umaczeniu na j zyk obcy – 20 z
· e) dodatkowego odpisu dyplomu w t umaczeniu na j zyk obcy wraz z
odpisem suplementu w t umaczeniu na j zyk angielski – 70 z
· f) odpisu z protoko u – 5 z
· g) duplikatu karty egzaminacyjnej – 20 z
Op aty winny by wnoszone przed wydaniem powy szych dokumentów.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Kanclerza Nr 6/2019 z dnia 03.08.2019r.

CZESNE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
ROK AKADEMICKI 2019/2020
STUDIA PODYPLOMOWE DWUSEMESTRALNE
Rata
1 rata
2 rata

SEMESTR I
Termin wpłaty
31.10.2019r.
31.01.2020r.

1 rata
2 rata

SEMESTR II
31.03.2020r.
31.05.2020r.

Kwota
675,00 zł
675,00 zł
675,00 zł
675,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Kanclerza Nr 6/2019 z dnia 03.08.2019r.

CZESNE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
ROK AKADEMICKI 2019/2020
STUDIA PODYPLOMOWE TRZYSEMESTRALNE
(trwające od października do czerwca)
Rata
1 rata
2 rata

SEMESTR I
Termin wpłaty
01.10.2019r.
01.12.2019r.

1 rata
2 rata

SEMESTR II
01.01.2020r.
01.03.2020r.

650,00 zł
650,00 zł

1 rata
2 rata

SEMESTR III
01.04.2020r.
01.06.2020r.

650,00 zł
650,00 zł

Kwota
650,00 zł
650,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Kanclerza Nr 6/2019 z dnia 03.08.2019r.

CZESNE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
ROK AKADEMICKI 2019/2020/2021
STUDIA PODYPLOMOWE CZTEROSEMESTRALNE
Rata
1 rata
2 rata

SEMESTR I
Termin wpłaty
31.10.2019r.
31.01.2020r.

1 rata
2 rata

SEMESTR II
31.03.2020r.
31.05.2020r.

625,00 zł
625,00 zł

1 rata
2 rata

SEMESTR III
31.10.2020r.
31.01.2021r.

625,00 zł
625,00 zł

1 rata
2 rata

SEMESTR IV
31.03.2021r.
31.05.2021r.

625,00 zł
625,00 zł

Kwota
625,00 zł
625,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Kanclerza Nr 6/2019 z dnia 03.08.2019r.

Rodzaje i wysokość opłat za dokumenty i opłat dodatkowych na Studiach Podyplomowych
GWSH w Gdańsku i w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie:
1. Opłata za wznowienie w prawach słuchacza Studiów Podyplomowych (opłata
reaktywacyjna) – 100,00 zł. Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od uzyskania
zgody Dziekana Wydziału.
2. Opłata za wydanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych – 30,00 zł,
za wydanie jego duplikatu – 45,00 zł.
3. Opłata za praktyki zawodowe indywidualnie ponoszone przez słuchacza – według
rzeczywistych kosztów danej praktyki.
4. Opłata za wydanie duplikatu karty egzaminacyjnej – 20,00 zł.
Opłaty wskazane w punktach 2 i 4 powinny być wnoszone przed wydaniem dokumentów.

