Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29

11 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 152B /K/2018 Kanclerza WSTI
w sprawie wysokości opłat dla studentów
rozpoczynających naukę na studiach I stopnia
w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach
w roku akademickim 2018/2019
§1 – Wysokość opłat czesnego
1. Wysokość opłat obowiązujących studentów rozpoczynających naukę na kierunku Informatyka
od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, wynosi od października 2018 r:.
a. dla trybu stacjonarnego:
1. 2394,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku
2. 504,00 zł – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku
3. 420,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku
b. dla trybu niestacjonarnego
1. 2148,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku
2. 452,00 zł – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku
3. 376,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku
2. Wysokość opłat obowiązujących studentów rozpoczynających naukę na kierunku Grafika od
semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, wynosi od października 2018 r:.
a. dla trybu stacjonarnego:
1. 2983,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku
2. 628,00 zł – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku
3. 523,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku
b. dla trybu niestacjonarnego
1. 2793,00 zł – w przypadku wnoszenia dwóch zaliczek w skali roku
2. 588,00 zł – w przypadku wnoszenia 10 zaliczek w skali roku
3. 490,00 zł – w przypadku wnoszenia 12 zaliczek w skali roku

§2
1. Wysokość pozostałych opłat obowiązujących studentów rozpoczynających naukę na kierunku
Informatyka od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, wynosi od października
2018r.:
Rodzaj wnoszonej opłaty

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat

Wysokość opłaty

Studenci – forma studiów stacjonarna
Administracyjna opłata reaktywacyjna

227,50 złotych

Administracyjna opłata za każdy miesiąc
urlopu

227,50 złotych

Administracyjna opłata reaktywacyjna
Administracyjna opłata za każdy miesiąc
urlopu

Wpis warunkowy z jednego przedmiotu

Zaliczenie awansem jednego przedmiotu
Realizacja różnicy programowej
Opłata administracyjna za
wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami
Opłata administracyjna za wpisanie
studenta do obowiązkowego systemu
monitorowana losów absolwentów.
Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia
studiów
Wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
Wydanie elektronicznej legitymacji
studenckiej
Wydanie duplikatu elektronicznej
legitymacji studenckiej
Uwierzytelnienie dokumentów
przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranicą

2.

Studenci – forma studiów niestacjonarna

207,00 złotych
207,00 złotych

Studenci bez względu na formę studiów
Studenci którzy otrzymali zgodę na wpis
warunkowy z powodu nie zaliczenia egzaminu
Studenci realizujący zajęcia z przedmiotu
objętego wpisem warunkowym z grupą
standardową
Studenci realizujący zajęcia z przedmiotu
objętego wpisem warunkowym indywidualnie
Studenci realizujący zajęcia z przedmiotu
objętego awansem
Studenci realizujący zajęcia w ramach różnicy
programowej
Studenci składający egzamin z pracy
dyplomowej
Studenci składający egzamin z pracy
dyplomowej

50,00 zł
250,00 złotych
Cena kalkulowana indywidualnie
w oparciu o rzeczywisty koszt
dodatkowych zajęć

250,00 złotych
250,00 złotych
60,00 złotych
199,00 złotych

Studenci wnioskujący o wydanie duplikatu
dyplomu
Studenci wnioskujący o wydanie odpisu
dyplomu w języku obcym
Wszyscy studenci

90,00 złotych

Studenci wnioskujący o wydanie duplikatu
legitymacji
Wnioskujący o uwierzytelnienie

25,50 złotych

40,00 złotych
17,00 złotych

19,00 złotych

Wysokość pozostałych opłat obowiązujących studentów rozpoczynających naukę na
kierunku Grafika od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2018, wynosi od
października 2018r.

Rodzaj wnoszonej opłaty

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat

Wysokość opłaty

Studenci – forma studiów stacjonarna
Administracyjna opłata reaktywacyjna

263,50 złotych

Administracyjna opłata za każdy miesiąc
urlopu

263,50 złotych

Administracyjna opłata reaktywacyjna
Administracyjna opłata za każdy miesiąc
urlopu

Wpis warunkowy z jednego przedmiotu

Zaliczenie awansem jednego przedmiotu
Realizacja różnicy programowej
Opłata administracyjna za
wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami
Opłata administracyjna za wpisanie
studenta do obowiązkowego systemu
monitorowana losów absolwentów.
Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia
studiów
Wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
Wydanie elektronicznej legitymacji
studenckiej
Wydanie duplikatu elektronicznej
legitymacji studenckiej
Uwierzytelnienie dokumentów
przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranicą

Studenci – forma studiów niestacjonarna

222,50 złotych
222,50 złotych

Studenci bez względu na formę studiów
Studenci którzy otrzymali zgodę na wpis
warunkowy z powodu nie zaliczenia egzaminu
Studenci realizujący zajęcia z przedmiotu
objętego wpisem warunkowym z grupą
standardową
Studenci realizujący zajęcia z przedmiotu
objętego wpisem warunkowym indywidualnie
Studenci realizujący zajęcia z przedmiotu
objętego awansem
Studenci realizujący zajęcia w ramach różnicy
programowej
Studenci składający egzamin z pracy
dyplomowej
Studenci składający egzamin z pracy
dyplomowej

50,00 zł
250,00 złotych
Cena kalkulowana indywidualnie
w oparciu o rzeczywisty koszt
dodatkowych zajęć

250,00 złotych
250,00 złotych
60,00 złotych
199,00 złotych

Studenci wnioskujący o wydanie duplikatu
dyplomu
Studenci wnioskujący o wydanie odpisu
dyplomu w języku obcym
Wszyscy studenci

90,00 złotych

Studenci wnioskujący o wydanie duplikatu
legitymacji
Wnioskujący o uwierzytelnienie

25,50 złotych

40,00 złotych
17,00 złotych

19,00 złotych

§3
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia

Kanclerz Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

