Zarządzenie nr 10/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
z dnia 30.01.2020 roku
w sprawie: wysokości opłat za kształcenie na studiach w języku angielskim
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Na podstawie art. 79 ust. 3 w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 80 ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz. 85t.j.), zarządzam
co następuje:
§1
Wysokość opłaty semestralnej za kształcenie na studiach pierwszego stopnia w języku
angielskim w roku akademickim 2020/2021 wynosi:
a) 1 500,- euro na kierunku Nursing in English,
b) 650,- euro na kierunku Tourism and Recreation in English.
c) 2000, - euro na kierunku Computer Science in English.
§2
1. Opłaty za odbywanie studiów wnoszone są na rachunek bankowy albo do kasy uczelni
za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów,
a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych –
nie później niż do dnia ich rozpoczęcia. Opłata powinna być wniesiona w przeliczeniu na złote
polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego na dzień 01.08.2020r.
W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty
lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
2. Opłaty za kształcenie mogą podlegać zwrotowi, za okres niepobierania nauki, jeżeli student
otrzymał urlop od zajęć albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych
lub otrzymał decyzję o zwolnieniu cudzoziemca od opłat, o której mowa w art. 324 ust 1 ustawy
o szkolnictwie wyższym i nauce, lub decyzję odmawiającą wydania wizy cudzoziemcowi.
Decyzję w sprawie zwrotu wydaje Rektor na wniosek zainteresowanego studenta.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Rektora nr 13/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie: wysokości opłat
za kształcenie na studiach w języku angielskim w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
§4
Zarządzenie należy podać do publicznej widomości społeczności studenckiej w zwyczajowo
przyjęty sposób.
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

