
 
 

Regulamin płatności 
 Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie 

z dnia 01 marca 2018 r. 
  

§ 1 
Regulamin dotyczy zasad pobierania czesnego i innych opłat za kształcenie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu 
w Szczecinie, zwanej dalej Uczelnią, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym  
i e-learningowym, we wszystkich wydziałach Uczelni. 
 

§ 2 
Student ma obowiązek terminowego uiszczania czesnego, to znaczy: 

 przy opłacie za cały rok akademicki z góry – do 10 października każdego roku; 

 przy opłatach semestralnych – do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni; 

 przy opłatach miesięcznych z góry – do 10 dnia każdego miesiąca. 
 

§ 3 
1. Przekroczenie terminu płatności czesnego powyżej 30 dni skutkuje zawieszeniem konta studenta w systemie  

e-dziekanat. 
2. Przekroczenie terminu płatności czesnego powyżej 60 dni skutkuje skreśleniem z listy studentów. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dziekan Wydziału. 
 

§ 4 
1. Inne opłaty, oprócz czesnego, o których mowa w Cenniku opłat wnoszone są w terminie do 7 dni od wydania 

decyzji przez Dziekana lub Rektora. 
 

§ 5 
 

1. Przekroczenie terminu płatności innych opłat powyżej 7 dni skutkuje zawieszeniem konta studenta w systemie 
e-dziekanat. 

2. Przekroczenie terminu płatności innych opłat powyżej 14 dni skutkuje skreśleniem z listy studentów. Decyzję  
w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału. 

 
§ 6 

Ponowne wpisanie na listę studenta wymaga uiszczenia opłaty za wznowienie studiów, zaległego czesnego oraz 
wszystkich innych zaległych płatności. 

§ 7 
Całe wymagane czesne, wszystkie pozostałe obowiązujące opłaty i naliczone przez Uczelnię odsetki ustawowe za 

opóźnienia w płatnościach muszą być zapłacone najpóźniej na 7 dni przed dniem obrony pracy dyplomowej. 

§ 8 
Regulamin płatności obowiązuje do końca okresu studiów przewidzianego w programie, planie oraz regulaminie 
studiów. 
 

 



 
 

 

Wysokość czesnego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie 

 W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

Obowiązuje od 1 października 2018r.  

 

 

1.  Wpisowe     450 zł 

2.  Roczne czesne  płatne w 

jednej racie  

Płatne w 

dwóch ratach 

Płatne w 12-u 

ratach  

na studiach stacjonarnych:  

 informatyka - studia inżynierskie (I stopnia)  

 zarządzanie - studia I stopnia w j. angielskim 

 zarządzanie - studia II stopnia w j. angielskim 

 

 

5700 zł 

6220 zł 

6450 zł 

 

 

2970 zł 

3240 zł 

3360 zł 

 

495 zł 

540 zł 

560 zł 

 

na studiach niestacjonarnych:  

 informatyka - studia inżynierskie (I stopnia) 

 ekonomia, zarządzanie - studia I stopnia 

 zarządzanie -  studia II stopnia 

 zarządzanie - studia II stopnia ze świadectwem studiów 

podyplomowych 

 pedagogika studia I stopnia 

 pedagogika studia I stopnia z j. niemieckim 

 

5015 zł 

4550  zł 

5015 zł 

 

6855 zł 

4725 zł 

5015 zł 

 

2610 zł 

2370 zł 

2610 zł 

 

3570 zł 

2460 zł 

2610 zł 

 

435 zł 

395 zł 

435 zł 

 

595 zł 

410 zł 

435 zł 

na studiach podyplomowych  wg cennika wydziału 

3.  Roczne czesne za drugą specjalizację  1050 zł 

 

Wpłaty z tytułu wpisowego (poz. 1 cennika) należy uiszczać bezpośrednio na konto: BANK PEKAO S.A. 

21124038421111000030819544  



  

 

 

Cennik innych opłat za studia w  Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie 

 W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

Obowiązuje od 1 października 2018r.  

 

1.  Punkt ECTS na studiach stacjonarnych 100 zł 

2.  Punkt ECTS na studiach niestacjonarnych 80 zł 

3.  Punkt ECTS na studiach Executive MBA 160 zł 

4.  Punkt ECTS na studiach prowadzonych w języku angielskim 100 zł 

5.  Repetytorium (jedna godzina w grupie liczącej minimum 15 

osób) 

30 zł 

6.  Przekroczenie regulaminowego terminu obrony pracy 

dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) - za każdy 

miesiąc przekroczenia regulaminowego terminu 

50% czesnego 

7.  Powtórzenie seminarium dla studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych (za każdy miesiąc powtarzania) 

50% czesnego 

8.  Wznowienie studiów 290 zł 

9.  Powtarzanie semestru  70% czesnego* 

10.  Powtarzanie przedmiotu Liczba punktów ECTS 

przedmiotu x cena za 1 punkt 

ECTS (poz.1-4) 

11.  Wpis warunkowy za każdy przedmiot 200 zł 

12.  Różnice programowe za każdy przedmiot Liczba punktów ECTS 

przedmiotu x cena za 1 punkt 

ECTS (poz.1-4) 

13.  Tłumaczenie suplementu na język angielski 200 zł 

14.  Opłata za duplikat legitymacji 80 zł 

15.  Opłata za duplikat dyplomu 100 zł 

16.  Opłata za duplikat suplementu 100 zł 

17.  Opłata za odpis dyplomu w języku angielskim 100 zł 

18.  Wypis ocen z indeksu – rozpoczęcie studiów w 2012 roku i 

później 

200 zł 

19.  Wypis ocen z indeksu – rozpoczęcie studiów przed rokiem  2012 650 zł 



  

 

20.  Opłata administracyjna za procedurę RPL 250 zł 

21.  Opłata za punkty ECTS uznane w procedurze RPL – opłata za 1 

ECTS 

50 zł 

22.  Opłata administracyjna za przeniesienie z innej uczelni 550 zł 

* Obniżka czesnego o 30% dotyczy tylko jednego semestru. 

Inne opłaty za studia należy uiszczać przelewem na indywidualne konta wygenerowane w systemie e-

dziekanat.  

Wpłaty z tytułu wpisowego (poz. 1 cennika) należy uiszczać bezpośrednio na konto: BANK PEKAO S.A.  

21124038421111000030819544 

Powyższy cennik nie obejmuje ewentualnych promocji przysługujących osobie rozpoczynającej naukę. Zniżki z 
tytułu aktualnych promocji stanowią dodatkowy załącznik do umowy o naukę. 

 

  



  

 

 

 

 

     

 

 


