
ZARZĄDZENIE 4/2021 
 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 
z dnia 29.03.2021r. 

 
w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” 

związanych ze studiowaniem dla studentów - obywateli polskich oraz nieposiadających 
obywatelstwa polskiego 

 
 
Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 20 18r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. 
z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 35 ust. l - 52 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" 
zwanej dalej „Uczelnią" zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
 
Ustala się wysokość opłat związanych ze studiowaniem w Uczelni dla studentów – obywateli 

polskich oraz nieposiadających obywatelstwa polskiego, które stanowią Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 
 
Zarządzenie wraz załącznikiem zostało pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Studencki i 

zatwierdzone przez Założyciela Uczelni. 

 
§3 

 
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje studentów 

przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022. 
 
2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikiem zostanie opublikowana na stronie BIP Uczelni. 
 
 
 
 
 
 

 

 Założyciel WSZ Edukacja                                                Rektor WSZ Edukacja       

 mgr Urszula Nowak                                       dr Małgorzata Kwiedorowicz- Andrzejewska      

 

 

 

 

Samorząd studencki WSZ Edukacja                                                                                      



 
Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia nr 3/2021 
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 

z dnia 18.03.2021r. 
 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT 
związanych ze studiowaniem 

w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu dla studentów – obywateli 
polskich oraz obywateli nieposiadających obywatelstwa polskiego 

Ustala się wysokość opłat dla studentów, obywateli polskich oraz nieposiadających obywatelstwa 
polskiego związanych ze studiowaniem w Uczelni w roku akademickim 2021/2022, które wynoszą: 
 

1. Opłata wpisowa: 
 

1) na studia stacjonarne w okresie promocji nie ma opłaty wpisowej, 
2) na  studia  I  i  II  stopnia  (stacjonarne  i  niestacjonarne),  poza  okresem  promocji  
– 500 zł (pięćset złotych); 

3) na studia I i II stopnia w okresie promocji opłata wpisowa wynosi 0 zł. 
 

2. Opłata za naukę – za rok akademicki 2021/2022 od 01 października do 30 września dla 
studentów kierunku Zarządzanie i Pedagogika wynosi:  

1) dla studentów studiów I stopnia oraz II stopnia – (stacjonarnych i niestacjonarnych) – WSZ 
„Edukacja” we Wrocławiu, kierunku Zarzadzanie i Pedagogika – 5220 zł (pięć tysięcy 
czterdzieści złotych)  

2) zniżkę 3% otrzymuje student wnoszący jednorazowo opłatę roczną do 10 października. Kwota 
opłaty wynosi 5064 zł.  

3) zniżkę 1% student wnoszący opłatę semestralną. Płaci dwie raty czesnego po 2584 zł, pierwszą 
do 10 października, drugą do 10 kwietnia 

4) zniżkę 10% otrzymuje absolwent studiów I stopnia WSZ „Edukacja”  na studia II stopnia, przez 
pierwszy rok trwania studiów. 

 
3. Opłata za naukę – za rok akademicki 2021/2022 od 01 października do 30 września dla 

studentów kierunku Informatyka wynosi:  
1) dla studentów studiów inżynierskich na kierunku Informatyka – (stacjonarnych i 

niestacjonarnych) – WSZ „Edukacja” we Wrocławiu, kierunku – 6420 zł (pięć tysięcy 
czterdzieści złotych)  

2) zniżkę 3% otrzymuje student wnoszący jednorazowo opłatę roczną do 10 października. Kwota 
opłaty wynosi 6228 zł.  

3) zniżkę 1% student wnoszący opłatę semestralną. Płaci dwie raty czesnego po 3178 zł, pierwszą 
do 10 października, drugą do 10 kwietnia 

 
4) zniżkę 10% otrzymuje absolwent studiów I stopnia WSZ „Edukacja”  na studia II stopnia, przez 

pierwszy rok trwania studiów. 
 

4. Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat związanych ze studiowaniem, za wyjątkiem opłat: 
1) Opłata za rezygnację ze studiów  

a) opłata administracyjna związana z rezygnacją w okresie rekrutacji nie będzie naliczana gdy 
student złoży wniosek o rezygnację nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od wydania 
wpisu na listę studentów, pod warunkiem, iż rezygnacja zostanie złożona w okresie rekrutacji, 
czyli do końca września w przypadku rekrutacji letniej, do końca lutego w przypadku rekrutacji 
zimowej.  

b) opłata administracyjna związana z rezygnacją w okresie rekrutacji powyżej 14 dni, jednak nie 
później niż do 30 września od wydania wpisu na listę studentów skutkuje pobraniem opłaty za 
rezygnację w wysokości 500 zł.  

c) Student wpisany na listę studentów od 1 października ponosi opłatę za rezygnację zgodnie §10 
umowy.  

2) 500 zł za powtarzanie przedmiotu / seminarium - opłata jednorazowa  
3) za drugą specjalność lub drugi kierunek studiów – 50% czesnego ustalonego za rok akademicki, 

opłata za powtarzanie semestru – 50% czesnego ustalonego za rok akademicki,  
4) opłata administracyjna związana z ponownym wpisem, po skreśleniu z listy studentów – 300 zł, 
5) opłata za odpis lub duplikat dyplomu w języku angielskim lub niemieckim – 50 zł 
6) opłata za odpis lub duplikat dyplomu wraz z odpisem suplementu w tłumaczeniu na język angielski 

– 100 zł  
7) opłata za wypis przedmiotów z toku studiów – 100 zł 
8) opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej – 30 zł. 



Tabela opłat za studia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022 
z uwzględnieniem przysługujących upustów przy płatnościach rocznych i 

semestralnych na kierunku Pedagogika i Zarządzanie, Informatyka 
 

       
Płatne za rok akademicki 

  Płatne w dwóch ratach za            
  

STUDIA I i II STOPNIA 
    semestr z góry ( po   Płatne w 12 równych ratach   drugi rok studiów II stopnia i  

    z góry        
      

uwzględnieniu zniżki za opłatę 
  

od X do IX roku następnego 
  

trzeci rok studiów I stopnia płatne w 9 
 

  STACJONARNE I NIESTACJONARNE   
do 10 X ( po 

       
      semestralną)   (do 10-go dnia każdego   równych ratach od X do VI roku następnego(do    

Pedagogika i Zarządzanie 
  uwzględnieniu zniżki za        

      do 10 X – 1 rata i   miesiąca)   10-go dnia każdego miesiąca)  
    

opłatę roczną) 
       

         

do 10 IV – 2 rata 
           

                    

                       

                          

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim   1 x 5064zł  2 x 2584 zł   12 x 435 zł  9 x 580 zł 
2021/2022                        

                          

                          

     
Płatne za rok akademicki 

    Płatne w dwóch ratach za              
  

STUDIA I STOPNIA 
      semestr z góry ( po   Płatne w 12 równych ratach    Siódmy semestr 3,5 letnich studiów I stopnia    

      z góry            
         

uwzględnieniu zniżki za opłatę 
  

od X do IX roku następnego 
    

(informatyka) I stopnia płatne w 
   

  STACJONARNE I NIESTACJONARNE     
do 10 X ( po 

           
          semestralną)    (do 10-go dnia każdego    4 równych ratach od X do I roku następnego    

  

Informatyka 
  uwzględnieniu zniżki za             

        do 10 X – 1 rata i     miesiąca)     (do 10-go dnia każdego miesiąca)    
      

opłatę roczną) 
              

           

do 10 IV – 2 rata 
             

                        

                         

                          

  Studenci rozpoczynający studia w roku    1 x 6 228 zł   2 x 3 128 zł    12 x 535 zł   4 x 803 zł  
  akademickim 2021/2022                       

 

Studenci rozpoczynający studia od semestru zimowego wnoszą opłaty od października do września następnego roku . 
 

Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego wnoszą opłaty od kwietnia do marca następnego roku . 
 
 

 

Założyciel WSZ Edukacja 

 
 

 

Rektor WSZ Edukacja 
 

mgr Urszula Nowak 
 
dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska 

 
 
 

 

Samorząd Studencki WSZ Edukacja 


