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Zarządzenie 28/R/2020 
Rektora MWSE w Tarnowie 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłat za studia 

podyplomowe oraz inne formy kształcenia (kursy i szkolenia) w roku 
akademickim 2020/2021 

 

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (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: 

 
OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE 

§ 1 
1. Opłata wpisowa: 250 zł. 
2. Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci MWSE studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia. 
3. Czesne za studia podyplomowe wynosi: 

Lp. Obszar tematyczny 
Opłata za 

poszczególne 
semestry 

Czesne 
ogółem za 

obszar 

1.  Coaching 
semestr I – 1400 zł 
semestr II –1400 zł 

2800 zł 

2.  Doradztwo zawodowe i personalne 
semestr I – 1200 zł 
semestr II –1200 zł 
semestr III –1100zł 

3500 zł 

3.  
Kompetencje menedżerskie 
w biznesie 

semestr I – 1500 zł 
semestr II – 1500 zł 

3000 zł 

4.  Pedagog szkolny 
semestr I –  1800 zł 
semestr II – 1800 zł 
semestr III –1700 zł 

5300 zł 

5.  
Rachunkowość i zarządzanie 
finansami przedsiębiorstw 
z elementami controllingu 

semestr I – 1500 zł 
semestr II – 1500 zł 

3000 zł 

6.  Wycena nieruchomości 
semestr I – 1800 zł 
semestr II – 1700 zł 

3500 zł 

7.  
Zarządzanie bezpieczeństwem 
i higieną pracy 

semestr I – 1500 zł 
semestr II –1500 zł 

3000 zł 

8.  
Zarządzanie placówkami 
medycznymi 

semestr I – 1500 zł 
semestr II –1500 zł 

3000 zł 

9.  Przedsiębiorczość dla nauczycieli 
semestr I – 1400 zł 
semestr II –1400 zł 
semestr III –1400 zł 

4200 zł 

 
4. Opłaty wskazane w ust. 3 obowiązują dla edycji studiów podyplomowych 

uruchamianych po dacie wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

5. Czesne za studia podyplomowe płatne jest po zwarciu umowy o warunkach 
kształcenia i zasadach odpłatności za studia. Czesne za studia podyplomowe 
płatne jest za semestr z góry lub w czterech równych ratach w ciągu semestru.   

6. Czesne płatne za semestr z góry należy wnieść do 15 października za semestr 
zimowy i do 15 marca za semestr letni, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. W przypadku wnoszenia czesnego w czterech równych ratach w ciągu semestru 
powinny być one wnoszone do 15 dnia kolejno po sobie następujących miesięcy, 
tj. w semestrze zimowym: do 15 października, do 15 listopada, do 15 grudnia i do 
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15 stycznia; w semestrze letnim: do 15 marca, do 15 kwietnia, do 15 maja i do 15 
czerwca, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Słuchacze pierwszego semestru studiów podyplomowych, z którymi została 
zawarta umowa o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia po 15 
października lub po 15 marca, czesne za pierwszy semestr nauki lub pierwszą ratę 
czesnego za pierwszy semestr nauki winni uiścić po zawarciu umowy w terminie 
do 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Wniesiona opłata wpisowa, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi w przypadku:  
a) gdy zajęcia na studiach podyplomowych danego specjalistycznego obszaru 

tematycznego nie zastały uruchomione z powodu niewystarczającej liczby 
kandydatów w ramach tego obszaru, 

b) w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych złożonej 
w Uczelni przed rozpoczęciem zajęć pierwszego semestru studiów 
podyplomowych lub semestru, od którego Słuchacz wznowił studia.   

10. W przypadku określonym w ust.9 lit. a opłatę wpisową Uczelnia zwraca w terminie 
14 dni licząc od dnia, od którego studia miały się rozpocząć, na konto bankowe 
wskazane przez Słuchacza w podaniu o przyjęcie na studia, a w przypadku 
określonym w ust. 9 lit. b w terminie 14 dni, licząc od dnia wpłynięcia pisemnej 
rezygnacji ze studiów podyplomowych na konto bankowe wskazane przez 
Słuchacza w podaniu o przyjęcie na studia. 

 
OPŁATY ZA INNE FORMY KSZTAŁCENIA 

§ 2 
1. Opłaty za kursy: 

Rodzaj kursu 
Ilość godzin 

lekcyjnych 

Wysokość opłat 

dla uczestnika 

Kurs dokształcający 

30-45 godzin 600 zł 

46-60 godzin 700 zł 

61-75 godzin 800 zł 

76-90 godzin 900 zł 

ponad 90 godzin 7 zł/1 h 

Kurs językowy 

30 godzin 350 zł 

40 godzin 460 zł 

60 godzin 560 zł 

Kurs przygotowawczy dla 

kandydatów na wychowawców 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

38 godzin 240 zł 

Kurs doskonalący w zakresie 

egzaminu Pearson (minimalna 

liczba uczestników: 10 osób) 
12 godzin 120 zł 

Intensywny kurs 

przygotowawczy do egzaminu 
Pearson 

(minimalna liczba 

uczestników: 10 osób) 

30 godzin 500 zł 

Opłaty za egzaminy z Pearson — 520 zł 

a) opłatę za kurs uczestnik winien wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy 
o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za kursy dokształcające. 

2. Opłaty za szkolenia: 60 zł brutto/1 godzinę lekcyjną. 
 

Ilość godzin lekcyjnych Wysokość opłat  

4 godziny 240 zł 

5 godzin  300 zł 

6 godzin  360 zł 

8 godzin 480 zł 

10 godzin  600 zł 
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16 godzin  960 zł 

24 godziny  1440 zł 

30 godzin 1800 zł 

 
a) opłatę za szkolenie uczestnik winien wnieść najpóźniej w dniu podpisania 

umowy o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za szkolenia. 
 

§ 3 
 
1. Niniejsze zasady pobierania opłat za studia podyplomowe oraz inne formy 

kształcenia (kursy i szkolenia) mają zastosowanie do studentów rozpoczynających 
studia od roku akademickiego 2020/2021. 

2. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia 
wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych określonych w zawartych z Uczelnią 
umowach o warunkach kształcenia i zasadach odpłatności za studia 
podyplomowe oraz inne formy kształcenia (kursy i szkolenia). 

 
§ 4 

 

1. Traci moc Zarządzenie 11/K/2019 Kanclerza MWSE z dnia 10 czerwca 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobierania opłat za studia podyplo-
mowe oraz inne formy kształcenia (kursy i szkolenia) w roku akademickim 
2019/2020 r. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 


