Zarządzenie 27/R/2020
Rektora MWSE w Tarnowie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez
Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie dla cykli studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim
rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021
Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz
§ 16 ust.1 pkt 36 Statutu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie zarządzam co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Małopolską
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie dla cykli studiów pierwszego stopnia,
studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim rozpoczynających
się w roku akademickim 2020/2021.
OPŁATY ZA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
§2
1. Opłata rekrutacyjna: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Opłata wpisowa:
300 zł (słownie: trzysta złotych).
3. Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci MWSE studiów pierwszego lub
drugiego stopnia.
4. Czesne za studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 2000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych) za jeden semestr i płatne jest w 5 równych ratach
miesięcznych:
1) semestr pierwszy
– 5 rat x 400 zł
2) semestr drugi
– 5 rat x 400 zł
3) semestr trzeci
– 5 rat x 400 zł
4) semestr czwarty
– 5 rat x 400 zł
5) semestr piąty
– 5 rat x 400 zł
6) semestr szósty
– 5 rat x 400 zł.
5. Czesne płatne jest w ratach miesięcznych, tj.:
1) w semestrze zimowym za miesiące: październik, listopad, grudzień,
styczeń, luty,
2) w semestrze letnim za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec.
6. Jeśli student w danym roku akademickim podejmuje jednocześnie naukę
na drugim kierunku studiów lub na drugiej specjalności wówczas za drugi
kierunek studiów lub za drugą specjalność opłaca czesne w wysokości 50%
kwoty czesnego określonego w ust. 4.
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7. Opłata czesnego powinna być wniesiona przez studenta do 1 dnia każdego
miesiąca wymienionego w ust. 5 pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Studenci pierwszego roku studiów, z którymi została zawarta umowa
o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia po
1 października lub po 1 marca, czesne za pierwszy miesiąc nauki winni
uiścić po zawarciu umowy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
9. W przypadku opłaty czesnego za dwa kolejne semestry (cały rok) z góry
studentowi przysługuje rabat w wysokości 4%, a w przypadku opłaty
czesnego z góry za cały semestr rabat w wysokości 2%, z zastrzeżeniem
ust. 10. Rabat, o którym mowa w ust. 9 przysługuje Studentowi pod
warunkiem dochowania terminów wnoszenia opłat określonych w ust. 7.
W takim przypadku student uiszcza należne czesne w wysokości
pomniejszonej o kwotę rabatu.
10. W przypadkach określonych w ust. 8 studenci zachowują prawo do
rabatu, o którym mowa w ust. 9 pod warunkiem dochowania terminu
wnoszenia opłat wskazanego w ust. 8. W takim przypadku student uiszcza
należne czesne w wysokości pomniejszonej o kwotę rabatu.
11. Stawka za jedną godzinę lekcyjną zajęć powtarzanych z powodu
niezadowalających wyników w nauce wynosi 15 zł (słownie: piętnaście
złotych).
12. Stawka za jedną godzinę lekcyjną zajęć realizowanych przez studenta
w trakcie urlopu wynosi 15 zł (piętnaście złotych).
13. Godzina lekcyjna jest równa 45 minutom zegarowym.
14. Opłata za wpis na listę studentów dokonany w roku akademickim
2020/2021 w związku ze wznowieniem studiów wynosi 100 zł (słownie: sto
złotych).
OPŁATY ZA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
§3
1. Opłata rekrutacyjna:
50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Opłata wpisowa:
300 zł (słownie: trzysta złotych).
3. Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci MWSE studiów pierwszego lub
drugiego stopnia.
4. Czesne za studia stacjonarne i niestacjonarne wynosi 2250 zł (słownie: dwa
tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) za jeden semestr i płatne jest
w 5 równych ratach miesięcznych:
1) semestr pierwszy
– 5 rat x 450 zł
2) semestr drugi
– 5 rat x 450 zł
3) semestr trzeci
– 5 rat x 450 zł
4) semestr czwarty
– 5 rat x 450 zł
5. Czesne płatne jest w ratach miesięcznych, tj.:
1) w semestrze zimowym za miesiące: październik, listopad, grudzień,
styczeń, luty,
2) w semestrze letnim za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec.
6. Jeśli student w danym roku akademickim podejmuje jednocześnie naukę
na drugim kierunku studiów lub na drugiej specjalności w ramach
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studiowanego kierunku, wówczas za drugi kierunek studiów lub za drugą
specjalność opłaca czesne w wysokości 50% kwoty czesnego określonego
w ust. 4.
7. Opłata czesnego powinna być wniesiona przez studenta do 1 dnia każdego
miesiąca wymienionego w ust. 5 pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Studenci pierwszego roku studiów, z którymi została zawarta umowa
o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia po
1 października lub po 1 marca, czesne za pierwszy miesiąc nauki winni
uiścić po zawarciu umowy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
9. W przypadku opłaty czesnego za dwa kolejne semestry (cały rok) z góry
studentowi przysługuje rabat w wysokości 4%, a w przypadku opłaty z góry
za cały semestr rabat w wysokości 2%, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Rabat, o którym mowa w ust. 9 przysługuje Studentowi pod warunkiem
dochowania terminów wnoszenia opłat określonych w ust. 7. W przypadku
takim student uiszcza należne czesne w wysokości pomniejszonej o kwotę
rabatu.
11. W przypadkach określonych w ust. 8 studenci zachowują prawo rabatu,
o którym mowa w ust. 9 pod warunkiem dochowania terminu wnoszenia
opłat wskazanego w ust. 8. W takim przypadku student uiszcza należne
czesne w wysokości pomniejszonej o kwotę rabatu.
12. Stawka za jedną godzinę lekcyjną zajęć powtarzanych z powodu
niezadowalających wyników w nauce wynosi 15 zł (słownie: piętnaście
złotych),
13. Stawka za jedną godzinę lekcyjną zajęć realizowanych przez studenta
w trakcie urlopu wynosi 15 zł (piętnaście złotych).
14. Opłata za zajęcia realizowane w ramach uzupełnienia różnic
programowych przez studentów studiów drugiego stopnia na danym
kierunku, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku studiów
wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) za uzupełnienie różnic programowych
w ramach jednego obszaru tematycznego.
15. Godzina lekcyjna jest równa 45 minutom zegarowym.
16. Opłata za wpis na listę studentów dokonany w roku akademickim
20120/2021 w związku ze wznowieniem studiów wynosi 100 zł (słownie:
sto złotych).
§4
Szczegółowe zasady pobierania opłat określa Zarządzenie Rektora
nr 26/R/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat
związanych z procesem kształcenia na studiach w Małopolskiej Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Tarnowie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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