Zarządzenie Nr 17/2009
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie odpłatności semestralnej za studia niestacjonarne
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się następującą wysokość opłaty za jeden semestr studiów niestacjonarnych
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 na pierwszym roku
studiów w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu:
1/ w Instytucie Ekonomicznym:
a/ za I i II semestr
po 1850 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)
b/ za III i IV semestr
po 1900 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych)
c/ za V, VI i VII semestr po 1950 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
2/ w Instytucie Informatyki Stosowanej:
a/ za I i II semestr
po 2100 zł (dwa tysiące sto złotych)
b/ za III i IV semestr
po 2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych)
c/ za V, VI i VII semestr po 2250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)
3/ w Instytucie Politechnicznym:
a/ za I i II semestr
po 2300 zł (dwa tysiące trzysta złotych)
b/ za III i IV semestr
po 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych)
c/ za V, VI i VII semestr po 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych)
§2
Ustala się następującą wysokość opłaty za jeden semestr studiów niestacjonarnych
dla studentów III i IV roku studiów w roku akademickim 2009/2010 w Państwowej WyŜszej
Szkole Zawodowej w Elblągu:
1/ w Instytucie Ekonomicznym:
a/ dla studentów III roku
a/ dla studentów IV roku

1900 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych)
1600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych)

2/ w Instytucie Informatyki Stosowanej:
a/ dla studentów III roku
2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych)
a/ dla studentów IV roku
1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych)
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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