
ZARZĄDZENIE NR 4/05/2017  

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ 

W WARSZAWIE 

z dnia 30.05.2017 r. 

w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego  

dla studentów I i II stopnia studiów (licencjackie i magisterskie)  

 na kierunku Pedagogika 

 
Wysokości czesnego dla nowo rekrutowanych grup 45 i 46, (rekrutacja jesień 2017 r. i wiosna 2018 r.)          

płatnego za semestr zimowy i letni od roku akademickiego 2017/2018 są następujące: 

 

STUDIA I STOPNIA 

 

Obywatele polscy (opłata w PLN) - wpłaty należy dokonać na indywidualne konta studenckie 

 

Tryb studiów Semestr 

 

Kwota czesnego 

 

 

Kwota raty miesięcznej 

   (5 rat w semestrze) 

Niestacjonarny 
I-II 

1500 zł 330 zł 

Stacjonarny 1700 zł 370 zł 

Niestacjonarny 
III-IV 

1700 zł  370 zł 

Stacjonarny 1900 zł 410 zł 

Niestacjonarny 

(specjalności 

Nauczycielskie) 
III-IV 

2000 zł 430 zł 

Stacjonarny  

(specjalności 

Nauczycielskie) 

2200 zł 470 zł 

Niestacjonarny 
V-VI 

1900 zł  410 zł 

Stacjonarny 2100 zł 450 zł 

Niestacjonarny 

(specjalności 

Nauczycielskie) 
V-VI 

2200 zł 470 zł 

Stacjonarny  

(specjalności 

Nauczycielskie) 

2400 zł 510zł 

 

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie (opłata w EURO) - wpłaty należy dokonać na walutowy rachunek bankowy 

podany w trakcie rekrutacji z podaniem nr albumu. 

 

Tryb studiów Semestr 

 

Kwota czesnego 

 

 

Kwota raty miesięcznej 

   (5 rat w semestrze) 

Niestacjonarny 
I-II 

360 €                   80 € 

Stacjonarny 410 €                   90 € 

Niestacjonarny 
III-IV 

410 €                   90 € 

Stacjonarny         460 €                  100 € 

Niestacjonarny 

(specjalności 

Nauczycielskie) 
III-IV 

480 €    110 € 

Stacjonarny  

(specjalności 

Nauczycielskie) 

530 €   120 € 

Niestacjonarny 
V-VI 

460 €                 100 € 

Stacjonarny         500 €                 110 € 

Niestacjonarny 

(specjalności 

Nauczycielskie) 
V-VI 

530 €    120 € 

Stacjonarny  

(specjalności 

Nauczycielskie) 

570 €   130 € 

 

 



STUDIA II STOPNIA 

 

Obywatele polscy (opłata w PLN) - wpłaty należy dokonać na indywidualne konta studenckie 

 

Tryb studiów Semestr 

 

Kwota czesnego 

 

 

Kwota raty miesięcznej 

(5 rat w semestrze) 

Niestacjonarny 
I-II 

2000 zł 430 zł 

Stacjonarny 2200 zł 470 zł 

Niestacjonarny 
III-IV 

2100 zł  450 zł 

Stacjonarny 2300 zł 490 zł 

Niestacjonarny 

(specjalności 

Nauczycielskie) 
III-IV 

2400 zł 510 zł 

Stacjonarny  

(specjalności 

Nauczycielskie) 

2600 zł 550 zł 

 

 

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie (opłata w EURO) - wpłaty należy dokonać na walutowy rachunek bankowy 

podany w trakcie rekrutacji z podaniem nr albumu. 

 

Tryb studiów Semestr 

 

Kwota czesnego 

 

 

Kwota raty miesięcznej 

(5 rat w semestrze) 

Niestacjonarny 
I-II 

 480 €                110 € 

Stacjonarny  530 €                120 € 

Niestacjonarny 
III-IV 

 500 €                110 € 

Stacjonarny         550 €                120 € 

Niestacjonarny 

(specjalności 

Nauczycielskie) 
III-IV 

 570 €  130 € 

Stacjonarny  

(specjalności 

Nauczycielskie) 

 620 €  140 € 

 

 

Terminy płatności są następujące: 

 

-dla płatności jednorazowej za semestr: do 20.09.2017 r. dla semestru zimowego 

                                                                do 20.02.2018 r. dla semestru letniego 

-dla płatności miesięcznej: 

do 20.09.2017 r., do 20.10.2017 r., do 20.11.2017 r., do 20.12.2017 r. i do 20.01.2018 r. dla semestru zimowego 

do 20.02.2018 r., do 20.03.2018 r., do 20.04.2018 r., do 20.05.2018 r. i do 20.06.2018 r. dla semestru letniego. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Jeżeli w czasie trwania studiów decyzja w sprawie systemu dokonywania wpłat nie zostanie zmieniona, 

dokonany wybór będzie dotyczył kolejnych semestrów.  

2. W przypadku zmiany wariantu Studenci WSM w Warszawie winni złożyć w dziekanacie Uczelni do dnia 

15.09.2017 r. dla semestru zimowego oraz do 31.01.2018 r. dla semestru letniego, wniosek o przyznanie 

wariantu płatności ratalnej bądź rezygnację z płatności ratalnej. 

3. Opłaty czesnego dokonywane w niepełnej kwocie po wyznaczonym terminie do 20.09.2017 r. dla semestru 

zimowego i do 20.02.2018 r. dla semestru letniego będą traktowane jak deklaracja opłat ratalnych. 

4. Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.  

5. Kartę zaliczeniowo-egzaminacyjna dla realizacji egzaminów i zaliczeń przed sesją (termin „zerowy”) można 

otrzymać wyłączenie po uregulowaniu pełnej kwoty czesnego. 

6. WPŁATY SĄ WYMAGANE NIEZALEŻNIE OD TRYBU UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI 

STYPENDIALNE. 

 


