
Zarządzenie nr g.B 

Wyższej Szkoły Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie: Wprowadzenia Umowy o studiowanie i Regulaminu Opłat za studia 

w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu dla studentów rozpoczynających, 

przenoszących się lub wznawiających studia w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zarządzam. co 

następuje: 

*1 

Po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego z dniem 30.09.2021 roku 

wprowadzam Umowę o studiowanie oraz Regulamin Opłat za studia w Wyższej Szkole 

Handlowej w Radomiu, dla studentów rozpoczynających, przenoszących się lub 

wznawiających studia w roku akademickim 2022/2023, które to stanowią załącznik numer 

1 do niniejszego zarządzenia. 

*2 

Dla studentów, którzy studia podjęli w latach wcześniejszych, wysokość opłat za 

studia pozostaje bez zmian, z zastrzeżeniem, iż student powtarzający rok/semestr, 

wznawiający się, przyjęty z innej uczelni bądź kontynuujący kształcenie po urlopie 

dziekańskim będzie ponosił opłaty zgodnie z aktualnym harmonogramem opłat dla cyklu 

kształcenia, w którym będzie kontynuował studia. 

3

Przestrzeganie niniejszego zarządzenia jest obowiązkiem wszystkich kandydatów na 

Studentów i Studentów Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. 

* 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki do Zarządzenia: 

1.Umowa o studiowanie oraz Regulamin Opłat za studia wraz załącznikami według wykazu 

2. Wykaz załączników do Regulaminu Opłat za studia 

1 KANCLE 

dr Gerard Pawe 



3. Kopia uchwały samorządu studenckiego w sprawie wprowadzenia Umowy o studiowanie 

oraz Regulaminu Opłat studia 

k N C I.. F_ I Z 

Radom, dnia 30.09.2021 r. Q1, •-ec -77:7:n7 5 -1"; --h 
pieczęć i podpis Kanclerza WSH 
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Uchwała nr 

Parlamentu Studentów 

Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

z dnia 22 września 2021 r. 

dotycząca wprowadzenia Umowy oraz Regulaminu Opłat za studia 

dla studentów rozpoczynających studia oraz przenoszących się i wznawiających studia 

od roku akademickiego 2022/2023 

w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 

Parlament Studentów Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 
pozytywnie opiniuje wprowadzenie Umowy oraz regulaminu Opłat za studia dla 
studentów rozpoczynających studia oraz przenoszących się i wznawiających 

studia od roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Handlowej w 
Radomiu, a także poszczególne harmonogramy opłat, stanowiące załączniki do 
niniejszego Regulaminu. 

Przewodnicząca Parlamentu 

Samorządu Studentów WSH 

0,6 l'erQ J 20/ 

OLI WIA KOPYT 



Wyższa Szkota Handlowa w Radomiu 

UMOWA o studiowanie w Wyższej Szkole Handlowej z siedzibą w Radomiu 

zawarta pomiędzy Wyższą Szkolą Handlową w Radomiu z siedzibą w Radomiu, zwaną dalej „Uczelnią reprezentowaną przez Rektora WSH w Radomiu — prof WSH dr Elżbietę 

Kielską 

i Kanclerza WSH — prof. WSH dr Gerarda Pawła Maja 

a 
Panią(em) zamieszkałą(-ym) w 

kod pocztowy-   ul nr domu nr mieszkania  

legitymującą(-ym) się dowodem osobistym seria/nr  wydanym przez 

PESEL zwaną(-ym) dalej ,Studentem ' — o następującej treści: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1 

Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu działa na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-1-0145-128-R0/98 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce. 

§ 2 

Student oświadcza, że podejmuje stacjonarne/niestacjonarne (niewłaściwe skreślić) studia pierwszego/drugiego (niewłaściwe skreślić) stopnia na kierunku: 

§ 3
Uczelnia realizować będzie kształcenie Studenta na kierunku studiów wskazanym w § 2. 

§ 4 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego zasad kształcenia na danym kierunku i powodujących wzrost kosztów jego prowadzenia 

Uczelnia ma prawo podwyższyć opłaty związane ze studiowaniem na tym kierunku lub wprowadzić nowe opłaty. 

2. Uczelnia może wprowadzić dodatkowe formy kształcenia i usługi edukacyjne w ramach kierunków, za które dodatkowo będzie pobierana opłata. Realizacja 

dotychczasowego toku studiów nie będzie uzależniona od skorzystania z tych dodatkowych form i usług kształcenia. 

WARUNKI STUDIOWANIA 

§5
Kandydat uzyskuje pełnię praw Studenta po łącznym spełnieniu następujących warunków: złożeniu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpisaniu umowy o 

studiowanie, uregulowaniu opłat wynikających z Regulaminu opłat i jego załączników, wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz po immatrykulacji i złożeniu 

ślubowania. 

§ 
1. Prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów WSH w Radomiu. 

2. Student w szczególności zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania postanowień Statutu WSH w Radomiu oraz wszystkich innych obowiązujących w WSH w Radomiu zarządzeń. regulaminów i instrukcji — w zakresie 

dotyczącym studentów; 
b) uczestniczenia w obowiązkowych wykładach, ćwiczeniach, seminariach oraz przystępowania do egzaminów, zaliczeń w określonych przez Uczelnię terminach, 

c) zachowania dowodów wpłat przez cały okres studiów i przedstawiania ich na żądanie upoważnionych pracowników Uczelni. 

d) zapoznawania się przynajmniej raz w tygodniu z informacjami zamieszczanymi przez Uczelnię na wirtualnym dziekanacie. 
e) terminowego uiszczania opiat za studia 
f) aktualizowania danych kontaktowych; 

3. Zgodnie z art. 391 i art. 109 § 1 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Student wyraża zgodę na doręczenie mu wszelkich pism, w 
tym decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres e-mail  
jednocześnie zobowiązuje się do powiadomienia Uczelni o każdej zmianie adresu e-mail pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną pod wskazany wyżej adres. 

4. Uczelnia zobowiązuje się umożliwić Studentowi korzystanie z poczty elektronicznej w Czytelni Uczelni, a także w miarę możliwości w innych miejscach w budynkach Uczelni. 

§ 7
Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz po zdaniu egzaminu dyplomowego i uiszczeniu wszystkich należnych opłat wobec Uczelni 
otrzymuje dyplom ukończenia studiów wskazanych w §2 i uzyskuje odpowiedni tytuł zawodowy zgodnie z kierunkiem studiów. 

§ 8 
Student w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do terminowego uiszczania wszelkich należnych opłat wobec Uczelni, a Uczelnia do kształcenia studenta m.in. poprzez 
umożliwienie mu wysłuchania przewidzianych programem studiów wykładów, uczestniczenia w wymaganych ćwiczeniach oraz złożenia przewidzianych programem studiów 
egzaminów i zaliczeń, korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz korzystania z Biblioteki i Czytelni Uczelni. 

WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA 

1. 
§ 9

Studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu są płatne. Wysokość opłat określa Regulamin opiat Uczelni wraz z jego załącznikami, stanowiący integralną część umowy. 
2. Student zobowiązuje się uiszczać czesne z góry, zgodnie z Regulaminem opłat i jego załącznikami. 
3. Student w momencie zapisu na studia otrzymuje Regulamin opłat wraz z jego załącznikami tj. tabelą opłat oraz harmonogramami opłat na cały tok studiów. 
4. Wysokość czesnego może ulec zmianie w kolejnym semestrze, jeśli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS,,przekr 11-Z 

daty ustalenia ostatniej wysokości czesnego, na moment dokonywania waloryzacji, co najmniej 3 %.
a) Wzrost wysokości czesnego nie przekroczy 1,5- krotności wskaźnika wzrostu cen i towarów usług konsumpcyjnych o którym mowa w § 9 pkt. 4. 
b) Zmiana wysokości czesnego zostanie ogłoszona przez Uczelnię w formie zarządzenia Kanclerza nie później niż 30 dni przed rozpoczęcierOpleliiego.Sełn:es-frrjr we i • i 
c) Waloryzacja wysokości czesnego nie wymaga zmiany umowy. 

5. Czesne ulega proporcjonalnemu podniesieniu w razie konieczności zwiększenia ilości godzin dydaktycznych spowodowanej zmianą przepisów o szkolnictwie wyższym. 

Wyższe czesne obowiązuje od semestru następującego po semestrze, w którym nastąpiła zmiana przepisów prawnych. 



CZAS UMOWY I WARUNKI ROZWIĄZANIA 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia   do dnia uzyskania dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie dyplomu Warunkiem 

koniecznym do wydania powyżej wskazanych dokumentów jest uregulowanie przez studenta wszelkich zobowiązań wobec uczelni. 

2. W przypadku skreślenia z listy studentów w trakcie trwania semestru, Student jest zobowiązany wnieść czesne w wysokości proporcjonalnej, tj. za okres od dnia rozpoczęcia 

semestru do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna. 

3. Student, w przypadku skreślenia z listy studentów na skutek rezygnacji w trakcie trwania semestru, w przypadku nie dotrzymania terminu zastrzeżonego w ustępie 7 

niniejszego paragrafu, jest zobowiązany do wniesienia kary umownej w wysokości 80% pozostałej wysokosci czesnego za dany semestr liczonej od dnia następującego po 

dniu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

4. Student, który zgodnie z warunkami Regulaminu opiat skorzystał z możliwości zapłaty wpisowego oraz opiaty rekrutacyjnej w obniżonej wysokości lub został zwolniony 

z obowiązku ich uiszczenia, w przypadku skreślenia z listy studentów w oparciu o ustęp 3 niniejszego paragrafu jest zobowiązany do wyrównania obu opłat do ich pełnych 

kwot. 
5. W przypadku rezygnacji / przerwania nauki, bez zachowania terminów przewidzianych w § 7 ust. 2 Regulaminu opłat za studia dla studentów rozpoczynających, 

przenoszących się lub wznawiających studia w roku akademickim 2022/2023 w WSH student zobowiązany jest do uregulowania opłat za semestr w pełnej wysokości, 

naliczonej zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3 Regulaminu opiat. 

6. Kanclerz, na wniosek Studenta, może odstąpić od naliczenia opłaty. o której mowa w ust 3 niniejszego paragrafu w przypadku zaistnienia takich zdarzeń, jak: choroba 

Studenta uniemożliwiająca kontynuowanie studiów, trwałe inwalidztwo uniemożliwiające Studentowi kontynuowanie studiów. 

7. Uczelnia ma prawo zaliczyć środki pieniężne wniesione przez Studenta na rzecz Uczelni na poczet należności, o których mowa w ust. 3-5 oraz odsetek. 

8. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej w terminie najpóźniej 7 dni przez rozpoczęciem semestru zastosowanie mają zapisy ust. 3-7. 
§ 11 

1. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu wskazanego w par. 10 ust. 1 w niżej wskazanych okolicznościach: 

a. zalegania przez Studenta z płatnościami wynikającymi z Regulaminu opłat i jego załączników, 

b. skreślenie Studenta z listy studentów na skutek jego rezygnacji, ewentualnie innych okoliczności leżących po stronie Studenta, 

c. działania Studenta na szkodę Uczelni w sposób niezgodny z prawem lub w sposób niegodny Studenta. 

d. rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego wobec Uczelni, 
e. gdy kierunek na który zdecyduje się Student nie zostanie uruchomiony z uwagi na niedostateczną liczbę osób chcących kształcić się na tym kierunku O fakcie nie 

uruchomienia kierunku Student będzie powiadomiony w terminie do 20 września. W takiej sytuacji Student ma prawo do przyjęcia go na inny kierunek, lub uzyskania 

zwrotu wszystkich uiszczonych opłat na rzecz Uczelni. 
2. Dokumentem potwierdzającym fakt skreślenia z listy Studentów jest ostateczna decyzja o skreśleniu. Dniem, w którym dochodzi do rozwiązania umowy jest dzień, gdy 

decyzja o skreśleniu staje się ostateczna. Fakt wydania decyzji o skreśleniu Studenta, skutkujące rozwiązaniem umowy, nie zwalnia Studenta od rozliczenia się z 
obowiązków wobec Uczelni i uregulowania wszystkich wymaganych opiat wobec Uczelni. 

§ 12 
Skreślenie z listy studentów na mocy ostatecznej decyzji jest równoznaczne ze skutecznym rozwiązaniem umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 
1. Uczelnia spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej 

powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta. 
2. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z procesem kształcenia w WSH w Radomiu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pożn. zmianami.). 
§ 14 

Student oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zawartych w niej postanowień. 

§ 15 
W przypadku zalegania przez Studenta z jakimikolwiek opłatami w trakcie trwania umowy lub w przypadku rozwiązania umowy, Uczelnia nie wyda żadnego własnego dokumentu, 
w tym także dokumentu świadczącego o dotychczasowym przebiegu studiów lub dokumentu złożonego przez Studenta do czasu uregulowania przez Studenta wszystkich 
należnych opiat wobec Uczelni oraz, w przypadku rozwiązania umowy—do czasu przedstawienia karty obiegowej zawierającej wszystkie wymagane podpisy i pieczątki. 

§ 16 
Podpisanie niniejszej umowy przez Studenta zobowiązuje go do uiszczenia wpisowego wskazanego w Harmonogramie opiat będącego załącznikiem do Regulaminu opłat, 
w przypadku gdy wpisowe nie zostało dotychczas uiszczone oraz do wpłacenia wszystkich innych opłat wynikających z Regulaminu opłat i jego załączników. 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

18 
Niniejsza umowa składa się z dwóch ponumerowanych stroni została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

OŚWIADCZENIA STUDENTA 
§ 19 

1. Student oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami umowy, które zostały mu objaśnione i uzgodnione z nim indywidualnie oraz są dla niego zrozumiałe, 
akceptuje je bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień. 

2. Student oświadcza, że wraz z niniejszą umową otrzymał i zapoznał się z Regulaminem opłat WSH w Radomiu oraz jego załącznikami tj. harmonogramami opiat na cały 
okres trwania studiów oraz tabelą opłat, będącym integralną częścią niniejszej umowy. 

3. Student oświadcza, że zapoznał się ze Statutem WSH oraz Regulaminem Studiów. WSH, które są dla niego zrozumiale, akceptuje je bez zastrzeżeń i zobowiązuje się je 
przestrzegać. 

§ 20 
Wszelkie spory, które mogą wynikać z interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Radomiu. 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA 

Radom, dnia r 

pieczęć i podpis 
Rektora WSH w Radomiu 

pieczęć i podpis podpis 
Kanclerza WSH w Radomiu Studenta 

1 IZ. Z 
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Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Załącznik nr I do Umowy o studiowanie 

Regulamin opłat za studia dla studentów rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w 
roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu 

§ 1 
Niniejszy Regulamin opiat określa rodzaj i wysokość opiat pobieranych przez Wyższą 

Szkołę Handlową w Radomiu, zwaną dalej Uczelnią, za usługi w ramach 
prowadzonego kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w 
formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

§ 2 
1. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. 

2. Osoby, które zostały przyjęte do Uczelni, wnoszą opłatę wpisową. Dotyczy to także 

osób ponownie przyjętych na studia oraz osób wznawianych w prawach i obowiązkach 

Studenta. 
3. Wpisowe może być zwrócone jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku, na 

którego przyjęcie ubiegał się kandydat, bądź w przypadku zgłoszenia rezygnacji w 

oparciu o § 7 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 

4. Opłata rekrutacyjna może być zwrócona jedynie w przypadku nieuruchomienia 

kierunku, na którego przyjęcie ubiegał się kandydat. 

§ 3
1. Czesne wnosi się z góry w ciągu 7 dni od podpisania umowy o studiowanie. 

2. Student może dokonywać opiat z tytułu czesnego: 
a. jednorazowo za każdy semestr roku akademickiego: 

b. w ratach, 
w wysokości i terminach ustalonych przez Kanclerza w Harmonogramie opłat. 

3. W okresie urlopu dziekańskiego Student nie uiszcza opiat czesnego za semestry 

objęte urlopem. Jednym z warunków do uzyskania zgody na urlop dziekański jest 

uregulowanie przez Studenta wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni 
należnych do dnia planowanego rozpoczęcia urlopu dziekańskiego. 

4. Student, który uzyskał zgodę na powtarzanie semestru/roku uiszcza pełną opłatę 

czesnego za semestr/rok. 
5. Student, który: powtarza rok/ semestr, wznawia się bądź kontynuuje kształcenie po 

urlopie dziekańskim ponosi opłaty zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Kanclerza 
określającym wysokość opłat dla cyklu kształcenia, w którym będzie kontynuował 

studia. 
6. Czesne dla Studenta, który uczy się jednocześnie na drugiej specjalności w ramach 

jednego kierunku studiów, jest równe 50% wysokości czesnego obowiązującego 

dla danej specjalności 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Studenta 
istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności czesnego za zgodą Kanclerza. 

8. Student zalegający z zapłata czesnego na kwotę większą niż 50% opiaty 
semestralnej, może zostać skreślony z listy studentów. Decyzja o skreśleniu jest 
wysyłana do Studenta listem poleconym. 

9. Zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Cywilnego, każda wpłata dokonywana przez 
Studenta z tytułu należnych opłat dla Uczelni zaliczana jest w pierwszej kolejności 

na najstarsze zaległe należności z tytułu odsetek oraz czesnego. 
10. Warunkiem uzyskania wpisów ocen w wirtualnym dziekanacie, jak i przedłużenia 

zaliczenia semestru, jest opłacenie przynajmniej trzech pierwszych rat czesnego. 
11. Uczelnia ma prawo odmówić rejestracji na kolejny semestr studiów w przypadku 

braku uregulowania wszystkich zaległych zobowiązań finansowych wobec Uczelni. 
12. W przypadkach przewidzianych w umowie wniesione czesne podlega zwrotowi 

proporcjonalnie, tj. po potrąceniu opiaty za okres od dnia rozpoczęcia roku 
akademickiego do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się 

ostateczna. 
13. Nieuczestniczenie w zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku uiszczenia 

czesnego. 
14. Na prośbę Studenta, Uczelnia może wystawić fakturę w Euro przeliczoną po 

średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień 

wystawienia faktury. 
§ 4 

1. Uczelnia pobiera następujące opiaty za wydanie: 
a. legitymacji studenckiej i jej duplikatów, 
b. indeksu i jego duplikatów, 
c. odpisu dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy, 
d. duplikatu dyplomu, 

Załączniki do niniejszego Regulaminu opłat stanowią: 

Załącznik nr 1 - Harmonogramy opłat dla studentów WSH w Radomiu na cały tok st 
Załącznik nr 2 - Tabela opłat 

Radom, dnia  

e. inne wyszczególnione w Tabeli opłat. 

2. Uczelnia nie pobiera opłat za zaświadczenia wydawane Studentom w toku studiów. 

3. Przed wydaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Student zobowiązany jest uiścić za nie opłaty zgodnie z Tabelą opłat. 

§ 5
1 Za przetrzymanie każdej książki wypożyczonej z Biblioteki przez okres dłuższy niż 

ten, na który została wypożyczona, naliczane są kary za każdy dzień zwłoki. 

Wysokość kar określa tabela opłat zawartych w Tabeli opiat będącej integralną 

częścią niniejszego Regulaminu. 

2 Wniesienie opłaty z tytułu zwłoki w oddawaniu książki warunkuje dalsze korzystanie 

z Biblioteki. 
3 W przypadku zagubienia książki Student zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł, 

a w przypadku niedostępności zagubionego tytułu na rynku Student uiszcza kwotę 

określoną według zasad zawartych w Tabeli opłat. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, regulowane są gotówką 

w Bibliotece Uczelni. 
5. Uczelnia nie pobiera opiaty za wydanie identyfikatora bibliotecznego. 

§ 6 
1. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu umożliwi Studentowi przez okres pobierania 

nauki indywidualne ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej podawana jest do wiadomości do dnia 

pierwszego października danego roku akademickiego. Informacja o składce 

zamieszczana jest na wirtualnym dziekanacie, tablicy ogłoszeń oraz w Kwesturze. 

3 Koszt ubezpieczenia pokrywa Student. 
4 Składka regulowana jest przez Studentów zainteresowanych ubezpieczeniem do 

dnia 30 listopada danego roku akademickiego w Kasie Uczelni. 

5 Okres ubezpieczenia obejmuje 12 miesięcy liczone od dnia 1 października danego 
roku akademickiego. 

6 Wyboru firmy ubezpieczeniowej dokonuje Kanclerz Uczelni. 
7 

1 W przypadku wyrażenia woli przedłużenia sesji, Student zobowiązany jest złożyć 

podanie do Rektora lub Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu zaliczenia semestru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, 

Student jest zobowiązany w ciągu 7 dni uiścić opłatę za przedłużenie sesji 
w wysokości zgodnej z Tabelą opiat. 

2 W przypadku rezygnacji/przerwania nauki w Uczelni, Student zobowiązany jest 
powiadomić Dziekana na piśmie w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 

semestru w danym roku akademickim. W przypadku zapisania się na studia w 
w trakcie trwania semestru, lub tuż przed jego rozpoczęciem tj. po 23 września ( 
semestr zimowy) bądź po 21 lutym (semestr letni), rezygnację należy zgłosić w 
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o studiowanie. 

3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w poprzednim ustępie, spowoduje: 
a..naliczenie opiaty proporcjonalnej do dnia skreślenia z listy studentów, 
b. naliczenie kary umownej w wysokości 80% należnego czesnego za pozostałą 

część semestru. 

§ 8
1. Za datę uiszczenia czesnego i innych opłat uważa się datę wpływu należności na 

rachunek bankowy Uczelni lub datę wpłaty w Kasie Uczelni. 
2. Nieterminowe płatności powodują naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. 

3. Każdemu Studentowi przydzielany jest indywidualny numer rachunku bankowego, 
identyfikujący Studenta w systemach zarządzania Uczelnią. Studenci I roku 
otrzymują indywidualny numer rachunku po immatrykulacji i ślubowaniu. Po 
otrzymaniu numeru indywidualnego rachunku bankowego Student zobowiązany 

jest wnosić na to konto opiaty należne wobec Uczelni. 
4. Niniejszy Regulamin opiat wchodzi w życie z dniem podpisania. 
5. Wszelkie spory. które mogą wynikać ze stosowania Regulaminu opiat, Strony 

poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Radomiu. 
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Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Załącznik nr 2 do Regulaminu opiat 

Tabela opłat dla studentów rozpoczynających, 

przenoszących się lub wznawiających studia w roku akademickim 202212023 
w Wyższej Szkole Handlowej z siedzibą w Radomiu 

Lp. Tytuł 
Wysokość opiaty na studiach 

opiaty 
I stopnia II stopnia 

1 Powtarzanie semestru troku 
pełna opłata czesnego według 

harmonogramu opiat (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu opłat) 

2 Opłata za powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego 200 zł za 1 przedmiot 

3 Wpisowe i powtórne wpisowe 415 zł 200 zł 

4 Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na wniosek 
Studenta 

300 zł 

5 Przedłużenie sesji egzaminacyjnej na prośbę Studenta 100 zł 

6 Niedotrzymanie regulaminowego terminu zaliczenia semestru 150 zł 

7 Elektroniczna legitymacja studencka 22 zł 

8 Duplikat legitymacji elektronicznej 33 zł 

9 Dodatkowy odpis dyplomu 60 zł 

10 Duplikat dyplomu 20 zł 

11 Odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy 20 zł 

12 Duplikat odpisu dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy 60 zł 

13 Zaliczenie różnic programowych (dla studentów przyjmowanych 
na studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie) 50 zł za 1 przedmiot 

14 
Zaliczenie różnic programowych (dla pozostałych studentów, 
m.in. z tytułu: wznowienia studiów, powtarzania semestru lub 
roku, zmiany kierunku studiów, inne) 

100 zł za 1 przedmiot 

15 Zwłoka za nieterminowy zwrot książek do Biblioteki 0,20 zł / 1 dzień 

16 Opłata za zgubienie książki 
dwukrotna równowartość kwoty zakupu 

książki poniesionej przez Uczelnię 

17 Składka ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (nieobowiązkowa) ustalana corocznie z ubezpieczycielem 

18 Odsetki za nieterminową wpłatę zgodnie z wysokością odsetek 
ustawowych za opóźnienie 

19 Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty 20 zł 

20 Kara umowna 

80% pozostałej wysokości czesnego za 
dany semestr liczonej od dnia 

następującego po dniu, w którym decyzja 
o skreśleniu stała się ostateczna 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU OPŁAT 

ZA STUDIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH, PRZENOSZĄCYCH SIĘ 

LUB WZNAWIAJĄCYCH STUDIA 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU 

ZAŁĄCZNIK NR!: 

STUDIA II STOPNIA — MAGISTER (STUDIA 2-LETNIE) 

1.Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA MAGISTERSKIE, kierunki: ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA. 

2. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA MAGISTERSKIE, kierunki: ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA, uwzględniający zniżkę 200 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku 

oraz zniżkę dla absolwentów WSH w Radomiu. 

3. Harmonogram Opłat dla studentów II roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA MAGISTERSKIE, kierunki: ADMINISTRACJA, PEDAGOGIKA, 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE, 

KRYMINOLOGIA. 

STUDIA I STOPNIA - LICENCJAT 

4. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, 

ZARZĄDZANIE, KRYMINOLOGIA. 

5. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: : ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNIE, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, 

ZARZĄDZANIE, KRYMINOLOGIA, uwzględniający zniżkę 1000 zł mniej przy zapisie do 10 

sierpnia 2022 roku. 

6. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: : ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, 
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ZARZĄDZANIE, KRYMINOLOGIA, uwzględniający zniżkę 700 zł mniej przy zapisie do 30 

września 2022 roku. 

7. Harmonogram Opiat dla studentów II roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2023/2024, STUDIA LICENCJACIUE, kierunki: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, 

ZARZĄDZANIE, KRYMINOLOGIA. 

8. Harmonogram Opłat dla studentów III roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2024/2025, STUDIA LICENCJACKIE, kierunki: ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, 

ZARZĄDZANIE, KRYMINOLOGIA. 

STUDIA I STOPNIA — INŻYNIERSKIE 

9. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA 12YMERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

10. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA IZYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA, uwzględniający zniżkę 

1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku. 

11. Harmonogram Opiat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA, uwzględniający zniżkę 

700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2022 roku. 

12. Harmonogram Opłat dla studentów II roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2023/2024, STUDIA IŻYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

13. Harmonogram Opłat dla studentów III roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2024/2025, STUDIA IZYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

14. Harmonogram Opiat dla studentów IV roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2025/2026, STUDIA IżYNIERSKIE, kierunek: INFORMATYKA 

STUDIA H STOPNIA — MAGISTER (STUDIA 5- LETNIE) 

15. Harmonogram Opłat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. 

16. Harmonogram Opiat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, uwzględniający zniżkę 1000 zł mniej przy 

zapisie do 10 sierpnia 2022 roku. 
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17. Harmonogram Opiat dla studentów I roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2022/2023, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, uwzględniający zniżkę 700 zł mniej przy 

zapisie do 30 września 2022 roku. 

18. Harmonogram Opłat dla studentów II roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2023/2024, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. 

19. Harmonogram Opiat dla studentów III roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2024/2025, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. 

20. Harmonogram Opłat dla studentów IV roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2025/2026, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. 

21. Harmonogram Opłat dla studentów V roku WSH w Radomiu w roku akademickim 

2026/2027, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE, kierunki: PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. 

ZAŁĄCZNIK NR 2: 

1.Tabela opłat za studia dla studentów rozpoczynających, przenoszących się lub 

wznawiających studia w roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Handlowej w 

Radomiu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akaaernicki zuLlzu .) w •, ,,• • ,..,--„, .. „_...... . .._ 

1000 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 10 SIERPNIA 2022 i 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA LICENCJACKIE 

Kierunki: 

Administracja Finanse i rachunkowość 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie 

Psychologia Kryminologia 

Pedagogika 

WPISOWE - 415 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.22) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł ' O zł przy zapisie do 10.08.22) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2100 zł za semestr zimowy, 2100 za semestr letni 

PROMOCJA: 1 600 zł za I-szy semestr studiów przy zapisie do 10.08.22, 
(z czego 360 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1240 zł płatne do 30.09.22) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 
Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 460 zł (360 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 460 zł (360 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 17.10.22 

Rata nr 3 - 460 zł (360 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 15.11.22 

Rata nr 4 -460 zł (360 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 15.12.22 

Rata nr 5 - 460 zł (360 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 16.01.23 

Semestr letni : 
Rata nr ł -460 zł - płatna do 15.02.23 
Rata nr 2 - 460 zł - płatna do 15.03.23 
Rata nr 3 - 460 zł - płatna do 17.04.23 
Rata nr 4 - 460z1 - płatna do 15.05.23 
Rata nr 5 -460 zł - płatna do 15.06.23 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 

lub pobrać po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za swata na i OK 

700 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
00 30 WRZEŚNIA! 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA LICENCJACKIE 

Kierunki: 

Administracja Finanse i rachunkowość 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie 

Psychologia Kryminologia 

Pedagogika 

WPISOWE - 415 zł O zł przy zapisie do 30.09.22) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł ( 0 zł przy zapisie do 30.09.22) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2100 zł za jeden semestr zimowy, 2100 za semestr letni 

PROMOCJA: ł 900 zł za ł-szy semestr studiów przy zapisie do 30.09.22, 
(z czego 420 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1480 zł płatne do 30.09.22) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 
Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 460 zł (420 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 460 zł (420 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 17.10.22 

Rata nr 3 - 460 zł (420 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 15.11.22 

Rata nr 4 - 460 zł (420 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 15.12.22 

Rata nr 5 - 460 zł (420 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 16.01.23 

Semestr letni : 
Rata nr ł -460 zł - płatna do 15.02.23 
Rata nr 2 - 460 zł - płatna do 15.03.23 
Rata nr 3 - 460 zł - płatna do 17.04.23 
Rata nr 4 - 460z1- płatna do 15.05.23 
Rata nr 5 -460 zł - płatna do 15.06.23 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 202212023w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA LICENCJACKIE 

Kierunki: 

Administracja Finanse i rachunkowość 

Psychologia Zarządzanie 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kryminologia 
Pedagogika 

WPISOWE 415 ZŁ 

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 ZŁ 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.100 zł - za semestr zimowy 

2.100 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 460 zł - płatna do 30.09.2022 
Rata nr 2 - 460 zł - płatna do 17.10.2022 
Rata nr 3 - 460 zł - płatna do 15.11.2022 
Rata nr 4 - 460 zł - płatna do 15.12.2022 
Rata nr 5 - 460 zł - płatna do 16.01.2023 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 460 zł - płatna do 15.02.2023 
Rata nr 2 - 460 zł - płatna do 15.03.2023 
Rata nr 3 - 460 zł - płatna do 17.04.2023 
Rata nr 4 - 460 zł - płatna do 15.05.2023 
Rata nr 5 - 460 zł - płatna do 15.06.2023 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 

zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

K ./k N (:1. R z 

aj dr Gerard
Paweł 



- „ oł1 hdin n n rnir akaripmirki 7(172/2023 w WSH z siedziba w Radomiu 
całącznm nr i IW KUgUIGII I III IU UpICIL LO .tuuic , . ,,, .,,,, ,',,,•••,'• • •-•• - '— - ____ 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów II -go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2023/2024 
STUDIA LICENCJACKIE 

Kierunki: 
Administracja Finanse i rachunkowość 

Psychologia Zarządzanie 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kryminologia 
Pedagogika 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.100 zł - za semestr zimowy 

2.100 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2023 r., 
za semestr letni do 15.02.2024 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 460 zł - płatna do 30.09.2023 

Rata nr 2 - 460 zł - płatna do 16.10.2023 

Rata nr 3 - 460 zł - płatna do 15.11.2023 

Rata nr 4 - 460 zł - płatna do 15.12.2023 

Rata nr 5 - 460 zł - płatna do 15.01.2024 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 460 zł - płatna do 15.02.2024 

Rata nr 2 - 460 zł - płatna do 15.03.2024 

Rata nr 3 - 460 zł - płatna do 15.04.2024 

Rata nr 4 - 460 zł - płatna do 15.05.2024 

Rata nr 5 - 460 zł - płatna do 17.06.2024 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze lub pobrać po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

dr Gerard Paweł 



2/2023 w WSH z siedziba w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów III -go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2024/2025 

STUDIA LICENCJACKIE 
Kierunki: 

Zarządzanie Finanse i rachunkowość 

Psychologia Kryminologia 
Administracja Pedagogika 
Bezpieczeństwo wewnętrzne 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.400 zł - za semestr zimowy 

2.400 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2024 r., 
za semestr letni do 17.02.2025 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 520 zł - płatna do 30.09.2024 

Rata nr 2 - 520 zł - płatna do 15.10.2024 

Rata nr 3 - 520 zł - płatna do 15.11.2024 

Rata nr 4 - 520 zł - płatna do 16.12.2024 

Rata nr 5 - 520 zł - płatna do 15.01.2025 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 520 zł - płatna do 17.02.2025 

Rata nr 2 - 520 zł - płatna do 17.03.2025 

Rata nr 3 - 520 zł - płatna do 15.04.2025 

Rata nr 4 - 520 zł - płatna do 15.05.2025 

Rata nr 5 - 520 zł - płatna do 16.06.2025 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze lub pobrać po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



Załaczmk nr 1 do Regulaminu opłat za szuola na lor. dllt1,..111i,... w...4./.c.,...... .•,... • .- ... ...—.--, — ..--- _ 

1 000 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 10 SIERPNIA 2022! 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 
WPISOWE - 415 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.22) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.22 ) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2 250 zł semestr zimowy,2250 za semestr letni 

PROMOCJA: 1.750 zł za i-szy semestr stualow przy zapisie ao 10.08.22 

(z czego 390 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 
reszta, czyli 1360 zł płatne do 30.09.2022) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 490 zł (390 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 490 zł (390 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 17.10.22 

Rata nr 3 - 490 zł (390 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 15.11.22 

Rata nr 4 - 490 zł (390 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 15.12.22 

Rata nr 5 - 490 zł (390 zł dla studentów przy zapisie do 10.08.2022) 
- płatna do 16.01.23 

Semestr letni : 
Rata nr ł - 490 zł - płatna do 15.02.23 
Rata nr 2 -490 zł - płatna do 15.03.23 
Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 17.04.23 
Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.23 
Rata nr 5 -490zt - płatna do 15.06.23 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 

lub pobrać po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

KA. N C I, F, R 

dr Gerard Paweł Ma 



• VVq1-1 CIPCiJih2 w Radomiu 
Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za niunia na [UR all<IUC111, n1 G,./4.4,,- , J4...• Tv • v v. . .- .,. .....-.--, .. . .____ 

700 zł. MNIEJ PRZY ZAPISIE 

DO 30 WRZEŚNIA 2022! 

HARMONOGRAM OPŁAT 
dla studentów I-go roku WSHw Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 
WPISOWE - 415 zł ( O zł przy zapisie Jo 30.0922) 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł ( O zł przy zapisie do 30.09.22) 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2 250 zł za semestr zimowy,2250 za semestr letni 

PROMOCJA: 2050 zł za ł-szy semestr studiów przy zapisie do 30.09.2022 

(z czego 450 zł płatne 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 
reszta, czyli 1600 zł płatne do 30.09.2022) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 
Semestr zimowy: 

Rata nr ł - 490 zł (450 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 490 zł (450 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 17.10.22 

Rata nr 3 - 490 zł (450 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 15.11.22 

Rata nr 4 - 490 zł (450 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 15.12.22 

Rata nr 5 - 490 zł (450 zł dla studentów przy zapisie do 30.09.2022) 
- płatna do 16.01.23 

Semestr letni : 
Rata nr ł -490 zł - płatna do 15.02.23 
Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.23 
Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 17.04.23 
Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.23 

Rata nr 5 - 490zł - płatna do 15.06.23 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 
lub pobrać po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

KANC11 _,/,, 

dr Gerard Paweł i 



siedziba w Radomiu 
Latacz« nr 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
Kierunek: 

INFORMATYKA 

WPISOWE 415 ZŁ 

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 ZŁ 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.250 zł - za semestr zimowy 

2.250 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy 

do 30.09.2022 r. za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 30.09.2022 
Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 17.10.2022 
Rata nr 3 - 490 zł- płatna do 15.11.2022 
Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.12.2022 
Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 16.01,2023 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 15.02.2023 
Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.2023 
Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 17.04.2023 
Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.2023 
Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 15.06.2023 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze lub pobrać 
po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów II -go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2023/2024 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
Kierunek: 

INFORMATYKA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.250 zł - za semestr zimowy 

2.250 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2023 r., 
za semestr letni do 15.02.2024 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 30.09.2023 

Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 16.10.2023 

Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 15.11.2023 

Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.12.2023 

Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 15.01.2024 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 15.02.2024 

Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.2024 

Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 15.04.2024 

Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.2024 

Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 17.06.2024 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze lub pobrać po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów III -go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2024/2025 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
Kierunek: 

INFORMATYKA 
OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.250 zł - za semestr zimowy 

2.550 zł - za semestr letni 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2024 r., 
za semestr letni do 17.02.2025 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 30.09.2024 

Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.10.2024 

Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 15.11.2024 

Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 16.12.2024 

Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 15.01.2025 

Semestr letni : 

Rata nr 1 - 550 zł - płatna do 17.02.2025 

Rata nr 2 - 550 zł - płatna do 17.03.2025 

Rata nr 3 - 550 zł - płatna do 15.04.2025 

Rata nr 4 - 550 zł - płatna do 15.05.2025 

Rata nr 5 - 550 zł - płatna do 16.06.2025 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze lub pobrać po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



la na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów IV-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2025/2026 

STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kierunek: 

INFORMATYKA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.550 zł za semestr zimowy 

Wpłat jednorazowych za semestr zimowy można dokonywać 

do dnia 30.09.2025r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Studia stacjonarne, niestacjonarne 

Semestr zimowy: 

Rata nr 1 - 550 zł - płatna do 30.09.2025 

Rata nr 2 - 550 zł - płatna do 15.10.2025 

Rata nr 3 - 550 zł - płatna do 17.11.2025 

Rata nr 4 - 550 zł - płatna do 15.12.2025 

Rata nr 5 - 550 zł - płatna do 15.01.2026 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub 

pobrać po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym 

KA N C 1_, E1 Z



w Radomiu 
Lałącznik nr i oo ' 

1000 zł MNIEJ PRZY ZAPISIE 
DO 10 SIERPNIA 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

na kierunkach 
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

WPISOWE - 415 zł - 9 zł do 10.08.2022 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł - O Zł do 10.08.2022 

OPŁATA JEDNORAZOWA 

PROMOCJA: ł 850 zł za I-szy semestr studiów przy zapisie do 10.08.2022 

(z czego 410 zł płatne w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 
reszta, czyli 1.440 zł płatne do 30.09.2022) 

2.350 zł - za Ił semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 

za semestr letni do 15.02.2023 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

OPŁATA RATALNA 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 410 zł przy zapisie do 10.08.2022 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 410 zł przy zapisie do 10.08.2022 - płatna do 17.10.2022 

Rata nr 3 - 410 zł przy zapisie do 10.08.2022 - płatna do 15.11.2022 

Rata nr 4 - 410 zł przy zapisie do 10.08.2022 - płatna do 15.12.2022 

Rata nr 5 - 410 zł przy zapisie do 10.08.2022 - płatna do 16.01.2023 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 15.02.2023 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2023 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 17.04.2023 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2023 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2023 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
Indywidualny numeru konta bankowego mozna ociebrac w Kwesturze lub pobrac po 

zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

K A 'N C . ( 
,

dr Gerard Paweł Maj 



si ziba w Radomiu 

700 zł MNIEJ PRZY ZAPISIE , 
DO 30 WRZEŚNIA 2022 r.! 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunkach 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
WPISOWE - 415 zł - J zł do 30.09.2022 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł - O zł do 30.09.202.2 

OPŁATA JEDNORAZOWA 

PROMOCJA: 2.150 zł za T-szv semestr studiów przy zapisie do 30.09.2022 

(z czego 470 zł płatne w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1.680 zł płatne do 30.09.2022r.) 

2.350 zł - za Ił semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022 r., 

za semestr letni do 15.02.2023 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po w/w terminach wszystkie opłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATA RATALNA 

Semestr zimowy: 
Rata nr 1 - 470 zł przy zapisie do 30.09.2022 

- płatna w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 470 zł przy zapisie do 30.09.2022 - płatna do 17.10.2022 

Rata nr 3 - 470 zł przy zapisie do 30.09.2022 - płatna do 15.11.2022 
Rata nr 4 - 470 zł przy zapisie do 30.09.2022 - płatna do 15.12.2022 

Rata nr 5 - 470 zł przy zapisie do 30.09.2022 - płatna do 16.01.2023 

Semestr letni : 
Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 15.02.2023 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2023 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.04.2023 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2023 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2023 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 

zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

N C, I E 12 

clIC- L awełr M 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2022/2023 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunkach: 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł 

WPISOWE - 415 zł 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.350 zł - za ł semestr studiów 
( z czego 510 zł płatne w ciągu 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1.840 zł płatne do 30.09.2022) 

2.350 zł - za Ił semestr studiów 
Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022r. , 

za semestr letni do 15.02.2023 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna w ciągu 7 dni 

od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 17.10.2022 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.11.2022 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.12.2022 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 16.01.2023 

Semestr letni 
Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 15.02.2023 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2023 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 17.04.2023 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2023 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2023 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po zalogowaniu 
na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

K N c 

dr Gerard Paweł M 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów II -go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2023/2024 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunkach 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.350 zł - za III semestr studiów 

2.350 zł - za IV semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2023r. , 

za semestr letni do 15.02.2024 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 30.09.2023 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 16.10.2023 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.11.2023 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.12.2023 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.01.2024 

Semestr letni 
Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 15.02.2024 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2024 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.04.2024 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2024 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 17.06.2024 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

N CLE 

Paweł 



O 
Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów III -go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2024/2025 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunkach 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.350 zł - za V semestr studiów 

2.350 zł - za VI semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2024r. , 

za semestr letni do 17.02.2025 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 30.09.2024 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.10.2024 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.11.2024 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 16.12.2024 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.01.2025 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 17.02.2025 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 17.03.2025 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.04.2025 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2025 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 16.06.2025 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

IN C I !!'s, 

dr Gerard PJLvel: 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów IV-go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2025/2026 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunkach 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.350 zł - za VII semestr studiów 

2.350 zł - za VIII semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2025 r. , 
za semestr letni do 15.012026 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 30.09.2025 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.10.2025 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 17.11.2025 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.12.2025 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.01.2026 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 16.02.2026 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 16.03.2026 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.04.2026 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2026 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2026 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po , 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



/2023 w WSH z siedziba w Radomiu 
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HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów V-go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2026/2027 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunkach 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.650 zł - za IX semestr studiów 

2.650 zł - za X semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2026 r. , 
za semestr letni do 15.02.2027 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 
Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

Rata nr 1 - 570 zł - płatna do 30.09.2026 

Rata nr 2 - 570 zł - płatna do 15.10.2026 

Rata nr 3 - 570 zł - płatna do 16.11.2026 

Rata nr 4 - 570 zł - płatna do 15.12.2026 

Rata nr 5 - 570 zł - płatna do 15.01.2027 

Semestr letni 

Rata nr 1 - 570 zł - płatna do 15.02.2027 

Rata nr 2 - 570 zł - płatna do 15.03.2027 

Rata nr 3 - 570 zł - płatna do 15.04.2027 

Rata nr 4 - 570 zł - płatna do 17.05.2027 

Rata nr 5 - 570 zł - płatna do 15.06.2027 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 

KANC 1.1: 2 Z 

dr Gerard Paweł i 



Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów IV-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

na kierunku 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA ł WCZESNOSZKOLNA 

OPŁATA REKRUTACYJNA - 85 zł */ ABSOLWENCI WSH O ZŁ 

WPISOWE - 415 zł */ ABSOLWENCI WSH O ZŁ 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.350 zł - za VII semestr studiów 

2.350 zł - za VIII semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022r. , 

za semestr letni do 15.02.2023 r. 
Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 

opłata rekrutacyjna +wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy 

Rata nr 1 - 510 zł - płatna do 30.09.2022 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 17.10.2022 

Rata nr 3 - 510 zł - płatna do 15.11.2022 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.12.2022 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 16.01.2023 

Semestr letni 

Rata nr ł -510zł - płatna do 15.02.2023 

Rata nr 2 - 510 zł - płatna do 15.03.2023 

Rata nr 3 -510 zł - płatna do 17.04.2023 

Rata nr 4 - 510 zł - płatna do 15.05.2023 

Rata nr 5 - 510 zł - płatna do 15.06.2023 , 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 
indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 

zalogowaniu _na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



w WSH z siedzibą w Radomiu 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów V-go roku WSH w Radomiu 
w roku akademickim 2023/2024 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
na kierunku 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
OPŁATY JEDNORAZOWE 

2.650 zł - za IX semestr studiów 

2.650 zł - za X semestr studiów 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2023r. , 
za semestr letni do 15.02.2024 r. 

Podane daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na konto uczelni 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 

Semestr zimowy 
Rata nr 1 - 570 zł - płatna do 30.09.2023 

Rata nr 2 - 570 zł - płatna do 16.10.2023 

Rata nr 3 - 570 zł- płatna do 15.11.2023 

Rata nr 4 - 570 zł - płatna do 15.12.2023 

Rata nr 5 - 570 zł - płatna do 15.01.2024 

Semestr letni 
Rata nr 1 - 570 zł - płatna do 15.02.2024 

Rata nr 2 - 570 zł - płatna do 15.03.2024 

Rata nr 3 - 570 zł - płatna do 15.04.2024 

Rata nr 4 - 570 zł - płatna do 15.05.2024 

Rata nr 5 - 570 zł - płatna do 17.06.2024 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA ' 

Indywidualny numeru konta bankowego mozna odebrac w Kwesturze lub pobrac po 
zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



Radomiu 
Załącznik nr 1 do Regulaminu opiat za miała na TUR ell\dUG1111,..ni 

,IŁ O O 'ANIE] PRZY ZAPISIE DO 10 SIERPNIA! 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA MAGISTERSKIE 

Kierunki: 

ADMINISTRACJA 
ZARZĄDZANIE 
PSYCHOLOGIA 
PEDAGOGIKA 

KRYMINOLOGIA 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

WPISOWE — 200 zł ( O zł przy zapisie do 10.08.2022) 
OPŁATY JEDNORAZOWE 

DLA ABSOLWENTÓW WSH: 

1850 zł za ł semestr studiów 
( z czego 410 zł płatne do 7 dni od złożenia podania o przyjecie na studia, 

reszta, czyli 1440 zł płatne do 30.09.2022) 

DLA ABSOLWENTÓW INNYCH UCZELNI: 

2250 zł za I semestr studiów 

( z czego 490 zł płatne do 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1760 zł płatne do 30.09.2022) 

2250 zł za Ił semestr studiów ( dla wszystkich studentów) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022r. , 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Po przekroczeniu terminu opłaty jednorazowej wszystkie wpłaty traktowane są jako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 
Semestr zimowy (Absolwenci WSH) Semestr zimowy (Absolwenci innych uczelni) 

Rata nr ł -410 zł - płatna wciągu 7 dni Rata nr ł - 490 zł - płatna w ciągu 7 dni 

od złożenia podania o przyjęcie na studia od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 410 Zł - płatna do 17.10.22 Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 17.10.22 

Rata nr 3 - 410 zł - płatna do 15.11.22 Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 15.11.22 

Rata nr 4 -410 zł - płatna do 15.12.22 Rata nr 4 -490 zł - płatna do 15.12.22 

Rata nr 5 - 410 zł - płatna do 16.01.23 Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 16.01.23 

Semestr letni (Absolwenci WSH) Semestr letni (Absolwenci innych uczelni) 

Rata nr ł - 490 zł - płatna do 15.02.23 Rata nr ł - 490 zł - płatna do 15.02.23 

Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.23 Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.23 
Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 17.04.23 Rata nr 3 -490 zł - płatna do 17.04.23 
Rata nr 4 - 490z1- płatna do 15.05.23 Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.23 
Rata nr 5 -490z1- płatna do 15.06.23 Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 15.06.23 

NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 
lub pobrać po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 



O 
• r, t, tminki 002712023 w WSH z siedzibaw Radomiu 

Załacznik nr 1 CO KeguiarTIMU opiat Ld JI.I.Juid I ia urs a saa,, ,,, •. ._,,...._._ 

HARMONOGRAM OPŁAT 

dla studentów I-go roku WSH w Radomiu 

w roku akademickim 2022/2023 
STUDIA MAGISTERSKIE 

Kierunki: 

ADMINISTRACJA 
ZARZĄDZANIE 
PSYCHOLOGIA 
PEDAGOGIKA 

KRYMINOLOGIA 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

WPISOWE — 200 Zł 

OPŁATY JEDNORAZOWE 
DLA ABSOLWENTÓW WSH: 

1850 zł za ł semestr studiów 

(z czego 410 zł płatne do 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1440 zł płatne do 30.09.2022) 

DLA ABSOLWENTÓW INNYCH UCZELNI: 

2250 zł za ł semestr studiów 
(z czego 490 zł płatne do 7 dni od złożenia podania o przyjęcie na studia, 

reszta, czyli 1760 zł płatne do 30.09.2022) 

2250 zł za Ił semestr studiów ( dla wszystkich studentów) 

Wpłat jednorazowych można dokonywać: za semestr zimowy do 30.09.2022r. , 
za semestr letni do 15.02.2023 r. 

Po przekroczeniu terminu opłaty iednorazowei wszystkie wpłaty traktowane sa lako opłaty ratalne 

OPŁATY RATALNE 
Semestr zimowy (Absolwenci WSH) Semestr zimowy (Absolwenci innych uczelni) 

Rata nr 1 - 410 zł - płatna w ciągu 7 dni Rata nr 1 - 490 zł - płatna w ciągu 7 dni 

od złożenia podania o przyjęcie na studia od złożenia podania o przyjęcie na studia 

Rata nr 2 - 410 zł - płatna do 17.10.22 Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 17.10.22 

Rata nr 3 - 410 zł - płatna do 15.11.22 Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 15.11.22 

Rata nr 4 - 410 zł - płatna do 15.12.22 Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.12.22 

Rata nr 5 - 410 zł - płatna do 16.01.23 Rata nr 5 - 490 Zł - płatna do 16.01.23 

Semestr letni (Absolwenci WSH) Semestr letni (Absolwenci innych uczelni) 

Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 15.02.23 Rata nr 1 - 490 zł - płatna do 15.02.23 

Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.23 Rata nr 2 - 490 zł - płatna do 15.03.23 

Rata nr 3 - 490 zł - płatna do 17.04.23 Rata nr 3 -490 zł - płatna do 17.04.23 

Rata nr 4 - 490z1 - płatna do 15.05.23 Rata nr 4 - 490 zł - płatna do 15.05.23 

Rata nr 5 -490z1- płatna do 15.06.23 Rata nr 5 - 490 zł - płatna do 15.06.23 
NUMER KONTA: INDYWIDUALNY NUMER KONTA STUDENTA 

Indywidualny numeru konta bankowego można odebrać w Kwesturze 

lub pobrać po zalogowaniu na indywidualne konto studenta w Wirtualnym Dziekanacie 




