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Zarządzenie nr 22/2010 
Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 
 
 

w sprawie odpłatności za studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012 
 
 
 
 
 
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 17a ust. 3 pkt 8 Statutu, a także § 6 Regulaminu Studiów 
Wszechnicy Świętokrzyskiej zarządzam, co następuje: 

 

 
§ 1 

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków i specjalności 
wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne w wysokości określonej w załącznikach do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Ustalona na dany rok akademicki odpłatność za zajęcia dydaktyczne może ulec zmianie 
od nowego roku akademickiego w przypadkach wzrostu cen towarów i usług. 

3. Student powtarzający semestr (rok) studiów wnosi odpłatność w pełnej wysokości, 
również w przypadku uznania mu wcześniejszych egzaminów i zaliczeń z przedmiotów 
objętych programem nauczania. 

 
§ 2 

W roku akademickim 2011/2012 opłaty za zajęcia dydaktyczne studenci przekazują na konto 
Uczelni w następujących terminach:  

− I rata – do 5 sierpnia 2011 roku 

− II rata – do 5 listopada 2011 roku 

− III rata – do 5 lutego 2012 roku 

− IV rata – do 5 kwietnia 2012 roku 

 
§ 3 

W uzasadnionych przypadkach losowych Prezydent może obniżyć odpłatność za zajęcia 
dydaktyczne lub przesunąć obowiązujący termin wniesienia opłaty. 

 



 

 
§ 4 

Studenci studiów I stopnia w systemie stacjonarnym w pierwszym roku nauki uiszczają opłatę 
za zajęcia dydaktyczne w wysokości 50% stawki podanej w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 5 

Studenci wnoszą opłaty za wpis warunkowy na kolejny semestr (rok) w wysokości 50 zł 
za jeden przedmiot. 

 

§ 6 

Wpłacone na konto Uczelni należności, wymienione w § 1, 4 i 5, nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 7 

1. Nieuregulowanie odpłatności za zajęcia dydaktyczne w wyznaczonych terminach 
spowoduje zastosowanie rygorów w postaci: 

1) niedopuszczenia do sesji egzaminacyjnej, 

2) naliczania odsetek w stosunku rocznym od pierwszego dnia po wyznaczonym terminie, 
zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów, 

3) skreślenia z listy studentów po terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

2. Rygory, o których mowa w ust. 1, nie będą poprzedzane monitami. 

 
§ 8 

Traci moc Zarządzenie Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 8/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 



 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)  

OBOWIĄZUJĄCA OD 1 SIERPNIA 2011 r. 
 

Kierunki studiów Specjalności Forma 
studiów 

Rok studiów 
Stawka rocznej 

odpłatności 
(w złotych) 

Wysokość 
jednej raty 
(w złotych) 

I STOPIEŃ 

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  niestacjonarne 
I, II 

------------ 
III 

2700,00 
------------ 
2600,00 

675,00 
------------ 

650,00 

stacjonarne 
I 

------------ 
III 

3500,00 
------------ 
3300,00 

875,00 
------------ 

825,00 
- pedagogika resocjalizacyjna i sądowa 

niestacjonarne 
I, II 

------------ 
III 

2800,00 
------------ 
2600,00 

700,00 
------------ 

650,00 

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
z arteterapią 

niestacjonarne 
I, II 

------------ 
III 

2700,00 
------------ 
2400,00 

675,00 
------------ 

600,00 

- doradztwo zawodowe niestacjonarne III 2460,00 615,00 

PEDAGOGIKA 

- pedagogika z turystyką niestacjonarne III 2400,00 600,00 

stacjonarne 
I 

------------ 
II, III 

3800,00 
------------ 
3600,00 

950,00 
------------ 

900,00 - filologia angielska (specjalizacja tłumaczeniowa) 

niestacjonarne 
I 

------------ 
II, III 

3500,00 
------------ 
3300,00 

875,00 
------------ 

825,00 
FILOLOGIA 

- filologia angielska  z pedagogiką szkolną 
(specjalizacja nauczycielska) 

niestacjonarne 
I 

------------ 
II, III 

3500,00 
------------ 
3300,00 

875,00 
------------ 

825,00 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2010 
Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 



 

 niestacjonarne I 2700,00 675,00 

PRACA SOCJALNA 

- praca socjalna w pomocy społecznej niestacjonarne 
II 

------------ 
III 

2700,00 
------------ 
2600,00 

675,00 
------------ 

650,00 

stacjonarne I, III 4000,00 1000,00 
FIZJOTERAPIA  

niestacjonarne I, II, III 3700,00 925,00 

stacjonarne 
I 

------------ 
III 

4000,00 
------------ 
3760,00 

1000,00 
------------ 

940,00 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną 

niestacjonarne 

I 
------------ 

II 
------------ 

III 

3000,00 
------------ 
2900,00 

------------ 
2800,00 

750,00 
------------ 

725,00 
------------ 

700,00 

stacjonarne I 3400,00 850,00 

- organizacja i obsługa ruchu turystycznego 

niestacjonarne 
I 

------------ 
II 

2800,00 
------------ 
2700,00 

700,00 
------------ 

675,00 
TURYSTYKA I REKREACJA 

 niestacjonarne III 2600,00 650,00 



 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)  
OBOWIĄZUJĄCA OD 1 SIERPNIA 2011 r. 

Kierunki studiów Specjalności Forma 
studiów 

Rok studiów 
Stawka rocznej 

odpłatności 
(w złotych) 

Wysokość 
jednej raty 
(w złotych) 

II STOPIEŃ 

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
(dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej 
specjalności studiów) 

niestacjonarne 
I 

------------ 
II 

3400,00 
------------ 
3300,00 

850,00 
------------ 

825,00 
stacjonarne 

 
I 
 

3900,00 975,00 
1. dla absolwentów wszystkich 
kierunków studiów, posiadających 
przygotowanie pedagogiczne niestacjonarne 

I 
------------ 

II 

3400,00 
------------ 
3300,00 

850,00 
------------ 

825,00 

- resocjalizacja 
i profilaktyka 
społeczna 

2. dla absolwentów wszystkich 
kierunków studiów nieposiadających 
przygotowania pedagogicznego 

niestacjonarne I 3600,00 900,00 

1. dla absolwentów wszystkich 
kierunków studiów, posiadających 
przygotowanie pedagogiczne 

niestacjonarne 
I 

------------ 
II 

3400,00 
------------ 
3300,00 

850,00 
------------ 

825,00 - interwencja 
kryzysowa 2. dla absolwentów wszystkich 

kierunków studiów nieposiadających 
przygotowania pedagogicznego 

niestacjonarne I 3600,00 900,00 

1. dla absolwentów wszystkich 
kierunków studiów, posiadających 
przygotowanie pedagogiczne 

niestacjonarne 
I 

------------ 
II 

3400,00 
------------ 
3300,00 

850,00 
------------ 

825,00 

PEDAGOGIKA 

- pedagogika 
opiekuńczo-
wychowawcza 2. dla absolwentów wszystkich 

kierunków studiów nieposiadających 
przygotowania pedagogicznego 

niestacjonarne I 3600,00 900,00 

stacjonarne I 4000,00 1000,00 TURYSTYKA 
I REKREACJA 

1. dla absolwentów 
kierunku studiów 
„turystyka i rekreacja” 
oraz specjalności 
„pedagogika z turystyką” 

 
niestacjonarne 

I 
------------ 

II 

3900,00 
------------ 
3800,00 

975,00 
------------ 

950,00 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2010 
Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 



 

2. dla absolwentów 
kierunków studiów 
innych niż „turystyka 
i rekreacja” oraz 
specjalność „pedagogika 
z turystyką” 

 niestacjonarne I 4220,00 1055,00 

 


