
ZARZĄDZENIE NR 50/2014 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 1 lipca 2014 r. 
 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne                                                           
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie                                                                        

w roku akademickim 2014/2015 
 

Na podstawie art. 99 ust. 2 w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1b, 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca  
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz  § 2  
ust. 1 pkt 3, 4 i 5, § 4 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 uchwały Senatu PWSZ w Koninie          
Nr 69/V/VI/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 
edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, zmienionej uchwałą         
Nr 195/V/X/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 10 października 2013 r.) 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Zarządzenie określa wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne                             

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015 
związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania                       
z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170 a ust. 2 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników 
w nauce; 

3) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów. 

 
§ 2. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 liczona jest według wzoru: iloczyn 

punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu (zgodnie z programem studiów)         
oraz wysokość opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla kierunku, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

KIERUNEK 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 1 PUNKT ECTS 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA  

dietetyka 110 zł 60 zł 

fizjoterapia 110 zł 70 zł 

turystyka i rekreacja 110 zł 100 zł 

wychowanie fizyczne 110 zł 100 zł 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY  

bezpieczeństwo wewnętrzne 60 zł 50 zł 

filologia 
110 zł  

(pierwszy stopień) 
115 zł  

(drugi stopień) 
95 zł  

(pierwszy stopień) 
100 zł  

(drugi stopień) 

logistyka 60 zł 50 zł 

pedagogika 65 zł 55 zł 

politologia 85 zł 75 zł 



praca socjalna 75 zł 65 zł 

zarządzanie 70 zł  60 zł 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I IN ŻYNIERII ŚRODOWISKA  

budownictwo 110 zł 70 zł 

inżynieria środowiska 110 zł 80 zł 

mechanika i budowa maszyn 100 zł 90 zł 

 
 

§ 3. Należność z tytułu opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może przekraczać: 
1) wysokości opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych – w przypadku 

powtarzania więcej niż jednego przedmiotu; 
2) wysokości opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych – w przypadku 

powtarzania semestru; 
3) wysokości opłaty za studia – w przypadku powtarzania roku studiów. 

 
 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi PWSZ w Koninie. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
                                                                                                      REKTOR 
                  /-/prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


