Zarządzenie R e k t o r a
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza
z dnia 14 maja 2019 roku
Na podstawie §14 Statutu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała
Iwaszkiewicza niniejszym zarządzam na rok akademicki 2019/2020 :
§1
Wysokość czesnego na poszczególne lata kształcenia dla studentów przyjętych
w roku akademickim 2019/2020 na pierwszy rok studiów ustalam w wysokości:
1. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna:
studia pierwszego stopnia
a)specjalność: dziennikarstwo
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 3840,00 PLN
- II rok - 4080,00 PLN
- III rok - 4200,00 PLN
b)specjalność: dziennikarstwo modowe
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 4320,00 PLN
- II rok - 4440,00 PLN
- III rok - 4400,00 PLN
c) specjalność: marketing internetowy i nowe media
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 4740,00 PLN
- II rok - 5520,00 PLN
- III rok - 4950,00 PLN
d)specjalność: Japonia – kultura i język
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 5280,00 PLN
- II rok - 5640,00 PLN
- III rok - 4950,00 PLN
e) specjalność: Skandynawia – kultura i język szwedzki
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 5280,00 PLN
- II rok - 5640,00 PLN
- III rok - 4950,00 PLN
f) specjalność: komunikacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa
(dla służb mundurowych), tryb niestacjonarny
- I rok - 3360,00 PLN
- II rok - 3360,00 PLN
- III rok – 2520,00 PLN
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2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna:
studia drugiego stopnia
a) specjalność: komunikacja społeczna
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 5160, 00 PLN
- II rok - 2580,00 PLN
b) specjalność: krytyka filmowa
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 5400,00 PLN
- II rok - 2700,00 PLN
c)specjalność: psychologia komunikacji
tryb stacjonarny i niestacjonarny
- I rok - 5400,00 PLN
- II rok - 2700,00 PLN
d) specjalność: komunikacja społeczna
(dla służb mundurowych), tryb niestacjonarny
- I rok - 3900,00 PLN
- II rok - 1950,00 PLN
a) Architektura Wnętrz, Wzornictwo
studia pierwszego stopnia
a) studia stacjonarne :
- I rok - 7260,00 PLN
- II rok - 7740,00 PLN
- III rok - 7860,00 PLN
b) studia niestacjonarne :
- I rok - 6060,00 PLN
- II rok - 6480,00 PLN
- III rok - 6600,00 PLN
studia drugiego stopnia
a) studia stacjonarne
- I rok - 7260,00 PLN
- II rok – 7400,00 PLN
b) studia niestacjonarne
- I rok - 6060,00 PLN
- II rok – 6200,00 PLN
Student zaopatruje się na własny koszt w materiały i narzędzia malarskie, rysunkowe,
fotograficzne, kreślarskie, graficzne, inne materiały i narzędzia do projektowania
i wykonywania projektów i realizacji prac, tkaniny, dodatki krawieckie, stroje ochronne.
Studenci samodzielnie finansują odlewy rzeźbiarskie i inne, modelki i modeli na pokazach
zaliczeniowych i dyplomowych.
Opłaty z tytułu udziału studenta w „plenerach” ustalone zostaną w oparciu
o faktyczne koszty konkretnego przedsięwzięcia plenerowego.
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3. Prawo
studia jednolite magisterskie
tryb stacjonarny i niestacjonarny
I rok - 3900,00 PLN
II rok - 4080,00 PLN
III rok - 4320,00 PLN
IV rok - 4440,00 PLN
V rok - 4410,00 PLN
c)studia dla grup zawodowych, tryb niestacjonarny
I rok - 3120,00 PLN
II rok - 3120,00 PLN
III rok - 3120,00 PLN
IV rok - 3120,00 PLN
V rok - 1960,00 PLN
§2
1. Czesne płatne jest w ratach miesięcznych do 5-go dnia każdego miesiąca lub za
cały rok akademicki.
2. Z tytułu uchybienia terminom zapłaty czesnego i opłat Uczelnia będzie naliczać
odsetki ustawowe za zwłokę.
3. Student, który opóźnia się z wnoszeniem opłat tytułem czesnego traci możliwość
korzystania z ulg i promocji o których mowa w niniejszym Zarządzeniu.
§3
1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych w Wyższej
Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza,
a kontynuujący studia drugiego stopnia (Studia Uzupełniające Magisterskie)
w WSUS otrzymują za pierwszy rok nauki rabat w wysokości 10% kwoty czesnego.
2. Wpłata całości czesnego za cały rok akademicki na :
a) studiach drugiego stopnia do 31 sierpnia 2019 r. upoważnia do otrzymania rabatu
w wysokości 10%, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia WSUS
kontynuujących naukę 5% za pierwszy rok studiów,
b) studiach pierwszego stopnia (licencjackich) do 31 sierpnia 2019r. upoważnia do
otrzymania rabatu w wysokości 10%
§4
1. Ustalam opłaty dodatkowe w następujących wysokościach na wszystkich latach
i kierunkach kształcenia obowiązujące od dnia 1 października 2019 roku, chyba że
umowa o kształcenie ze studentem stanowi inaczej :
1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł.
2) za wydanie indeksu 4 zł.
3) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 20 zł.
4) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu w tłumaczeniu na język obcy 20 zł.
5) reaktywacja w prawach studenta celem kontynuowania studiów 600,00 zł.
6) reaktywacja w prawach studenta celem przystąpienia do egzaminu dyplomowego
600,00 zł.,
7) odtworzenie wpisów w indeksie 250,00 zł.
8) zajęcia uzupełniające efekty nauczania niezbędne do rozpoczęcia nauki na semestrze
wyższym – 200,00 zł. za przedmiot
9) indywidualna organizacja studiów 400,00 zł.
10) przedłużenie sesji egzaminacyjnej 220,00 zł.
11) opłata z tytułu powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce przy
jednoczesnym kontynuowaniu studiów na semestrze wyższym 350,00 zł.
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12) powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce bez kontynuacji
studiów na semestrze wyższym: 350,00 zł. za każdy przedmiot.
13) przeniesienie przedmiotów na następny rok akademicki na podstawie indywidualnej
organizacji studiów: 200,00 zł. za każdy przedmiot
2. Za wydanie duplikatu dokumentu wymienionego w par. 4, punktach 1)-2) pobiera
się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§5
1. Ustalam następujące opłaty z tytułu wpisowego:
a) dla studentów kierunku prawo, grupa zawodowa: 300 zł
b) dla studentów pozostałych kierunków i grup: brak opłaty
c) dla studentów przyjmowanych na wyższy semestr: 400 zł
REKTOR
dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
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