Załącznik nr 6 do Regulaminu Studiów

REGULAMIN OPŁAT
obowiązujący w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku
Obowiązujący od 01.10.2015 do 30.09.2016 r.

§1
Na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
nauka na Uczelni jest odpłatna.

§2
WPISOWE I OPŁATA REKRUTACYJNA

1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów I-go i II-go stopnia
obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt
złotych).
2. Opata wpisowego wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) i jest jednorazową opłatą
pobieraną od każdego kandydata na studia.
3. Terminowa opłata wpisowego jest warunkiem wpisu do rejestru studentów.
4. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli student do dnia
rozpoczęcia studiów (początku roku akademickiego) w WSWFiT w Białymstoku nie
powiadomi uczelni pisemnie o rezygnacji ze studiów.
5. Opłata wpisowego w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na studia II-go
stopnia nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia I-go stopnia w WSWFiT
w Białymstoku.
§3
OPŁATA REAKTYWACYJNA

1. Opłata reaktywacyjna jest należnością wnoszoną przez osoby uprzednio skreślone
z listy studentów WSWFiT w Białymstoku, które na mocy decyzji Dziekana uzyskały
zgodę na ponowny wpis na listę studentów WSWFiT w Białymstoku.
2. Opłata reaktywacyjna wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).
3. Opłata reaktywacyjna nie podlega zwrotowi.
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§4
CZESNE
1. Czesne jest opłatą za naukę objętą programem studiów w danym roku akademickim
i nie obejmuje opłaty wpisowego ani opłat dodatkowych.
2. Opłata czesnego na kierunku wychowanie fizyczne na studiach I-go stopnia wynosi:
3900zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), płatne po 1950 zł (słownie: tysiąc
dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za każdy semestr. W przypadku jednorazowej wpłaty
semestralnej, do dnia ustalonego przez władze Uczelni, czesne ulega zmniejszeniu do
kwoty 1850 zł (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) za semestr.
3. Opłata czesnego na kierunku wychowanie fizyczne na studiach II-go stopnia wynosi
3900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), płatne po 1950 zł
(słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za każdy semestr. W przypadku
jednorazowej wpłaty semestralnej, do dnia ustalonego przez władze Uczelni, czesne
ulega zmniejszeniu do kwoty 1850 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)
za semestr.
4. Wysokość opłat czesnego, na poszczególnych kierunkach studiów I-go i II-go stopnia
w WSWFiT w Białymstoku, decyzją władz Uczelni, może ulec zmianie.
5. Nie wniesienie opłaty czesnego w ustalonym terminie spowoduje naliczanie odsetek
karnych, a w przypadku dalszych opóźnień wszczęcie postępowania windykacyjnego
oraz skreślenie z listy studentów.
6. Student skreślony z listy studentów zobowiązany jest do uregulowania wszelkich
zaległych płatności wobec Uczelni.
7. W wyjątkowych okolicznościach Rektor lub osoba upoważniona może przyznać ulgę
w opłacie czesnego lub zmienić harmonogram opłat.
8. Studentowi przysługuje prawo do zwrotu czesnego za okres studiów, kiedy przestał
być studentem WSWFiT w Białymstoku, a opłata czesnego została dokonana za
następne miesiące nauki. Zwrot czesnego może nastąpić na podstawie pisemnej
rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów przez władze Uczelni.
§5
OPŁATA ZA EGZAMIN DYPLOMOWY i MAGISTERSKI
1. Przesunięcie terminu obrony pracy po 30 września ze względu na brak absolutorium
skutkuje opłatą dodatkową w wysokości 100 zł za każdy miesiąc zwłoki (nie później
niż do 31 grudnia).
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2. Jeżeli student uzyska absolutorium ma czas 2 lat na obronę pracy bez opłat
dodatkowych. Uczelnia zapewnia możliwość przystąpienia do obrony pracy
dyplomowej lub magisterskiej w dodatkowych terminach. Dodatkowy termin obrony
pracy dyplomowej i magisterskiej ustalany jest indywidualnie, a obrony prac
odbywają się nie mniej niż 4 razy w roku akademickim.

§6
OPŁATA W OKRESIE URLOPU
1. Urlop zdrowotny nie podlega opłacie.
2. Opłata administracyjna za urlop dziekański, przysługujący studentom po I roku
studiów, wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) płatne przed pójściem na urlop.
§7
OPŁATA ZA UZUPEŁNIENIE WYRÓWNAŃ PROGRAMOWYCH
1. Wysokość opłaty za wyrównania programowe na studiach I-go i II-go stopnia zależy
od ilości przedmiotów podlegających wyrównaniu.
2. Minimalna opłata za wyrównania programowe wynosi 150 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych), a maksymalna 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§8
OPŁATA ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU / SEMESTRU / ROKU

1. Za powtarzanie semestru / roku pobiera się opłatę zależną od ilości nie zaliczonych
przez studenta przedmiotów. Maksymalna opłata za powtarzanie semestru / roku
odpowiada wysokości opłaty czesnego za semestr / rok obowiązującej w WSWFiT.
2. Opłata za powtórzenie przedmiotu wynosi od 200 do 400 zł (słownie od dwustu do
czterystu złotych) .
3. Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego / magisterskiego wynosi 500zł
(słownie: pięćset złotych).
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§9
OPŁATY ZA SPECJALIZACJĘ INSTRUKTORA SPORTU I TRENERA II KLASY
1. Opłata za dodatkową specjalizację instruktorską wynosi 500 zł (słownie: pięćset
złotych) .
2. Opłata za specjalizację trenera II klasy wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych) .
3. Opłata za egzamin na instruktora sportu oraz trenera wynosi 150 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych).
4. Opłata za legitymację w ramach specjalizacji instruktora sportu i dyplom trenera II
klasy wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
5. Opłata za legitymację w ramach specjalizacji instruktora rekreacji ruchowej wynosi
40 zł (czterdzieści złotych).

§ 10
OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW
1. Jednorazowa opłata za studencką legitymację elektroniczną wynosi 17 zł (słownie:
dwadzieścia pięć złotych).
2. Opłata za wydanie duplikatu studenckiej legitymacji elektronicznej wynosi 25 zł
(słownie: dwadzieścia pięć złotych).
3. Opłata za wydanie duplikatu indeksu wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych).
4. Opłata za wydanie duplikatu karty egzaminacyjnej wynosi 10 zł (słownie: dziesięć
złotych).
5. Opłata za wyciąg z indeksu wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
6. Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami wynosi
60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
7. Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).
8. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za
wydanie oryginału.
9. Opłata za wydanie zaświadczenia na druku firmowym wynosi 8 zł (słownie: osiem
złotych), zaświadczenia innego formatu – 5 złotych (słownie: pięć złotych).
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§ 11
INNE OPŁATY
1. Studentów WSWFiT w Białymstoku obowiązują opłaty za obozy i wycieczki
programowe. Wysokość opłat za obozy i wycieczki programowe obowiązujących
w danym roku akademickim ustalają władze Uczelni.

§ 12
1. Wszelkich opłat należy dokonać na wskazane przez Uczelnię konto bankowe.
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