REGULAMIN PŁATNOŚCI STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
W WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE

Regulamin płatności studentów w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie
jest opracowany na podstawie:
1. Art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017

poz. 2183 z późn. zm.)
2. § 24 pkt. 8 Statutu, Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie,
3. Zarządzeń Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

§ 1.
1. W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje czesne przedstawione w Tabelach opłat dla kierunków
(Zał. Nr 1) będące integralną częścią niniejszego Regulaminu.
2. Dla studentów podejmujących kształcenie w roku akademickim 2018/2019, obowiązuje czesne
przedstawione w Tabelach opłat dla kierunków (Zał. Nr 2) będące integralną częścią niniejszego
Regulaminu,

§ 2.

1. W

roku

akademickim

2018/2019

obowiązuje

opłata

za

postępowanie

związane

z przyjęciem na studia wynosi 85 zł, którą należy wpłacić przed otrzymaniem decyzji
o przyjęciu do uczelni.
§ 3.

1. Studenci przedłużający termin złożenia pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej
dokonują opłaty w wysokości 300 zł – za każdy rozpoczęty miesiąc przedłużenia.
2. Studenci, którzy w trakcie powtarzania semestru uczestniczą w zajęciach, dokonują opłaty w
wysokości 100 zł (sto złotych) miesięcznie za jeden przedmiot (wykład + ćwiczenia). Jeśli

suma opłat za uczestniczenie w zajęciach przekracza wysokość czesnego, obowiązuje opłata
czesnego.
3. Studenci ostatniego roku studiów zobowiązani są do wpłaty czesnego w pełnej obowiązującej
wysokości za ostatni semestr studiów – przed obroną pracy licencjackiej, inżynierskiej lub
egzaminem magisterskim.

§ 4.

Płatności dla studentów przebywających na urlopach dziekańskich:
1. Koszty administracyjne związane z przeniesieniem studenta na urlop dziekański – 100 zł (sto
zł) płatne przed przeniesieniem studenta na urlop.
2. Za zdawanie każdego egzaminu podczas urlopu dziekańskiego - 100 zł (sto zł), płatne przed
przystąpieniem do egzaminu.

§ 5.
Studentów przeniesionych z innych uczelni oraz studentów WSGK wracających na studia po przerwie,
którzy muszą wyrównać różnice programowe obowiązuje opłata 100 zł (sto zł) za konsultacje z
jednego przedmiotu, płatna przed przystąpieniem do konsultacji.

§ 6.

Studentów powtarzających przedmiot bez uczestniczenia w zajęciach obowiązuje opłata w wysokości
250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za jeden przedmiot.

§ 7.

Przy powtórnym wpisaniu na listę studentów należy uiścić za postępowanie związane z przyjęciem na
studia. Wpłaty należy dokonać przed ponownym wpisaniem na listę studentów.

§ 8.

Studenci, odbywający praktyki na zasadach odpłatności ponoszą koszt 50% stawki za opiekę nad
jednym studentem. Płatne po zakończeniu praktyki.
§ 9.

Studenci, którzy podejmują drugi kierunek studiów w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej
w Kutnie płacą czesne w wysokości 50% należnej kwoty za drugi kierunek.

§ 10.

Studenci , którzy powtarzają seminarium licencjackie/inżynierskie/ magisterskie, płacą 300 zł
miesięcznie.

§ 12.
Studenci ostatniego roku studiów są obowiązani uiścić opłatę za wydanie dyplomu ukończenia
studiów wraz z dwoma odpisami w wysokości 60 zł, przed przystąpieniem
do egzaminu dyplomowego.

§ 11.

Studentów WSGK obowiązują również opłaty za wydawanie duplikatów zagubionych dokumentów i
powielanie:
1. Za duplikat legitymacji studenckiej
2. Za duplikat indeksu
4. Za powielenie strony A4

7,5 zł
6 zł
0,20 zł

5. Za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z dwoma odpisami 90 zł
6. Za dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

7. Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą

19 zł

