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Regulamin niniejszy ustala: 

1. wysokość i zasady wnoszenia wpisowego i opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów, 

2. wysokość i zasady odpłatności za studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wraz  

z określeniem terminów wpłat czesnego, 

3. wysokość i zasady wnoszenia innych opłat wynikających z toku studiów. 

 

 

ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

 

§ 1 

1. Studia  w  Wyższej  Szkole  Inżynieryjno-Ekonomicznej  z  siedzibą  w  Rzeszowie  są studiami  

odpłatnymi. 

2. Studia  podyplomowe w  Wyższej  Szkole  Inżynieryjno-Ekonomicznej  z  siedzibą  w  Rzeszowie  są 

studiami  odpłatnymi. 

§ 2 

1. Na opłaty związane z tokiem studiów składają się: 

1) wpisowe i opłata rekrutacyjna wpłacane jednorazowo w momencie ubiegania się 

o przyjęcie na studia, 

2) czesne uiszczane za miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału III lub za semestr z góry, 

3) inne opłaty związane z tokiem studiów określone przepisami Rozdziału IV. 

 

2. Na opłaty związane z tokiem studiów podyplomowych składają się: 

1) wpisowe wpłacane jednorazowo w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia, 

2) czesne uiszczane za semestr, 

3) inne opłaty związane z tokiem studiów. 

§ 3 

Osoby nie będące obywatelami polskimi opłacają wpisowe, opłatę rekrutacyjną, czesne i inne opłaty związane  

z tokiem studiów, w tej samej wysokości i na tych samych zasadach co studenci polscy. 

§ 4 

1. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto uczelni. 

2. Wpłaty należy dokonać na obowiązującym blankiecie wpłat uczelni na wskazane konto bankowe. 

3. Za skutki nieczytelnego i niedokładnego wypełnienia dowodu wpłaty odpowiedzialność ponosi wpłacający. 

§ 5 

W przypadku nie dokonania wpłat w terminach określonych w niniejszym Regulaminie naliczane będą odsetki 

umowne w wysokości  odsetek od zaległości podatkowych. 

§ 6 

Nieopłacenie czesnego w ciągu 14 dni od daty określonej w § 11 powoduje skreślenie z listy studentów. 

§ 7 

1. Student, który rezygnuje ze studiów lub zostaje skreślony z listy studentów ma prawo do zwrotu zapłaconych 

rat czesnego za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja lub skreślenie. 
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2. Studenci, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani opłacić czesne do miesiąca, w którym rezygnują, z tym, 

że w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów w styczniu lub w czerwcu - student jest 

zobowiązany do zapłaty raty czesnego odpowiednio za styczeń i luty lub czerwiec i lipiec. 

3. W przypadku złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji z kontynuowania studiów Uczelni służy prawo 

pobrania kary umownej w wysokości 10% kwoty opłaty za studia liczonej za okres od końca miesiąca,  

w którym student złożył rezygnację z kontynuowania studiów, do końca semestru, w którym rezygnacja 

nastąpiła.  

4. Słuchacz, który rezygnuje ze studiów podyplomowych lub zostaje skreślony z listy ma prawo do zwrotu 

zapłaconych rat czesnego za semestr następujący po semestrze, w którym nastąpiła rezygnacja lub 

skreślenie, jeśli dokonał opłaty z góry. 

5. Słuchacz, o którym mowa w ust. 3 jest zobowiązany opłacić czesne za semestr, w którym rezygnuje. 

6. Rezygnacja ze studiów dla wywołania skutków prawnych powinna być złożona na piśmie. 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

WPISOWE  i   OPŁATA  REKRUTACYJNA 

§ 8 

Opłata wpisowego oraz opłata rekrutacyjna wnoszone są jednorazowo podczas całego toku studiów. 

§ 9 

1. Kandydaci na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie 

wnoszą opłatę wpisową w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) i opłatę rekrutacyjną  

w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych). 

2. Kandydaci na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie 

wnoszą opłatę wpisową w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). 

3. Wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2  należy dokonać w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze. 

§ 10 

1. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na I rok studiów otrzymają zwrot opłaty wpisowej w pełnej wysokości. 

2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

3. Kandydaci przyjęci na studia w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie,  

w przypadku rezygnacji ze studiów nie otrzymują zwrotu opłaty wpisowej. 

 

ROZDZIAŁ  III 

CZESNE 

§ 11 

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłacają roczne czesne za 10 miesięcy  

w 8 ratach, w okresie od października do czerwca danego roku akademickiego lub za semestr z góry. 

2. Ratę obejmującą czesne za dany miesiąc należy wpłacić w terminie do 3 dnia danego miesiąca, z tym, że 

ratę obejmującą czesne za miesiące: 

 styczeń i luty             - do 03 stycznia 

 czerwiec i lipiec  - do 03 czerwca 
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3. Czesne za semestr powinno zostać wpłacone z góry na konto uczelni odpowiednio do  

03. października - rata I i do 03. marca - rata II. 

4. Studenci I roku studiów pierwszą ratę czesnego uiszczają do 01 października. W przypadku rezygnacji ze 

studiów uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

5. Słuchacze studiów podyplomowych opłacają roczne czesne za 10 miesięcy w 2- ch ratach semestralnych  

z góry. 

6. Ratę obejmującą semestr pierwszy należy uiścić na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć, ratę drugą należy 

uiścić do dn. 1 marca. 

§ 12 

1. Czesne za stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia wynosi: 

 

Kierunek studiów studia stacjonarne 

Płatne w ratach 
semestralnych 

Płatne w ratach 
miesięcznych 

informatyka i 
cyberbezpieczeństwo 

2.200 zł/sem. 
(440 zł/mies.)* 

450 zł/mies.* 
(2.250 zł/sem.) 

geodezja i kartografia(studia I i 
II stopnia) 

2.200 zł/sem. 
(440 zł/mies.)* 

450 zł/mies.* 
(2.250 zł/sem.) 

coaching i zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

2.100 zł/sem. 
(420 zł/mies.)* 

430 zł/mies.* 
(2.150 zł/sem.) 

 

 

Kierunek studiów studia niestacjonarne 

Płatne w ratach 
semestralnych 

Płatne w ratach 
miesięcznych 

informatyka i 
cyberbezpieczeństwo 

1.900 zł/sem. 
(380 zł/mies.)* 

390 zł/mies.* 
(1.950 zł/sem.) 

geodezja i kartografia(studia I i 
II stopnia) 

1.900 zł/sem. 
(380 zł/mies.)* 

390 zł/mies.* 
(1.950 zł/sem.) 

coaching i zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

1.700 zł/sem. 
(340 zł/mies.)* 

350 zł/mies.* 
(1.750 zł/sem.) 

  

 

*Opłata dotyczy 10 miesięcy w roku akademickim. 

 

 

2. Wysokość czesnego zostaje obniżona o 15%,  jeżeli w WSI-E na dowolnym kierunku studiów podejmie 

równocześnie naukę członek najbliższej rodziny studenta pozostający we wspólnym gospodarstwie 

domowym, co zostaje potwierdzone przez Dziekanat na podstawie złożonych dokumentów. 

3. Obniżenie czesnego następuje odrębnie na każdy semestr, na wniosek studenta złożony do rektora. 

4. Czesne zostaje obniżone dla studentów zakwalifikowanych do wymiany w ramach Programu ERASMUS+ na 

podstawie wyników punktowych z postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję. Zniżka 

dotyczy czesnego za każdy miesiąc pobytu na uczelni zagranicznej. Ustala się następujące przedziały zniżek: 

3,0 pkt. – 3,999 pkt. – 30 % czesnego 

4,0 pkt. – 4,999 pkt. – 40 % czesnego 
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5,0 pkt. – 5,999 pkt. – 50 % czesnego 

6,0 pkt. – 6,999 pkt. – 60% czesnego 

7,0 pkt. – 7,999 pkt. – 70% czesnego 

8,0 pkt. – 80 % czesnego 

 

5. Obniżenie czesnego następuje na pisemny wniosek koordynatora Programu ERASMUS+ złożony  

w Dziekanacie Wydziału. 

 

§ 13 

1. Czesne za studia podyplomowe  wynosi: 

 

Kierunek studiów – studia niestacjonarne Koszt studiów 

Coach – trener biznesu 3.500,00 zł 

Redakcja map 

3.400,00 zł 

Fotogrametria i teledetekcja 

Geodezyjne pomiary podstawowe 

Podstawy geodezji 

Podstawy nauczania geodezji i kartografii dla 
nauczycieli 

Wycena nieruchomości 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

2.900,00 zł 

Planowanie i gospodarka przestrzenna 

Florystyka 
5.500,00 zł 

 
2. Wysokość czesnego zostaje obniżona o 20%,  jeżeli studia podyplomowe podejmuje absolwent Wyższej 

Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie. 

 

§ 14 

Studenci/ słuchacze powtarzający semestr opłacają czesne w pełnej wysokości. 

§ 15 

1. Student skreślony z listy studentów za nieuregulowanie czesnego, a uczęszczający na zajęcia mimo braku 

reaktywacji, zobowiązany jest do zapłaty czesnego za miesiące, w których faktycznie pobierał naukę. 

2. Słuchacz skreślony z listy za nieuregulowanie czesnego, a uczęszczający na zajęcia mimo braku reaktywacji, 

zobowiązany jest do zapłaty czesnego za semestr, w których faktycznie pobierał naukę. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą również studentów/ słuchaczy, którzy zrezygnowali ze studiów lecz nadal 

uczęszczali na zajęcia dydaktyczne.  

§ 16 
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Student / słuchacz skreślony ze studiów za nieuregulowanie czesnego a następnie reaktywowany, wraz  

z opłatą reaktywacyjną opłaca zaległe czesne oraz czesne do końca danego semestru z góry, a jeżeli został 

skreślony ze studiów powtórnie z tego samego tytułu, opłaca czesne za kolejne semestry z góry w terminach: 

- do 01 października  - za semestr zimowy, 

- do 01 marca   - za semestr letni. 

§ 17 

Studentów/ słuchaczy, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok z góry nie obejmuje podwyżka czesnego 

ustalona zgodnie z postanowieniami § 18 ust.2. 

§ 18 

1. Wysokość czesnego określana jest na rok akademicki.  

2. Czesne ulega proporcjonalnemu podniesieniu w razie konieczności zwiększenia ilości godzin dydaktycznych 

minimum programowego na podstawie zarządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 

decyzji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, bądź zarządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki 

nieruchomościami. 

3. Spadek liczebności studentów/ słuchaczy danego roku o ponad 10% w ciągu danego semestru upoważnia 

rektora do podwyższenia stawki czesnego o procent spadku liczebności grupy powyżej 10%. Podwyższenie 

stawki czesnego  dla studentów obowiązuje od następnego roku akademickiego i wprowadzane jest 

zarządzeniem rektora. Podwyższenie stawki czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych obowiązuje od 

następnego semestru  i wprowadzane jest zarządzeniem rektora. Studentowi/ słuchaczowi nieakceptującemu 

zmian służy prawo odstąpienia od zawartej z uczelnią umowy o odpłatne kształcenie, począwszy od dnia 

obowiązywania stawek nowego czesnego. 

 

 

ROZDZIAŁ  IV 

INNE  OPŁATY  WYNIKAJACE  Z  TOKU  STUDIÓW  

 

§ 19 

Opłata za każdy przedmiot (kurs) realizowany w ramach wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów wynosi 

400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Opłata powinna być wniesiona najpóźniej do 15  dnia miesiąca 

rozpoczynającego semestr. 

§ 20 

1. Opłata za zaliczenie przedmiotu (kursu) z grupy różnic programowych wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych) za każdy przedmiot. 

2. Opłata za zaliczenie przedmiotu (kursu) z grupy uzupełnień (podlegającego częściowemu uzupełnieniu treści 

programowych) wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych). 

§ 21 

Odpłatność za wystawienie wtórnika (duplikatu) dokumentów studenckich, w razie ich utraty lub zniszczenia 

wynosi: 

a) 25,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł  pięćdziesiąt gr.) za wystawienie wtórnika legitymacji studenckiej; 

b) 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł) — za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów,  
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c) 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć zł) — za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych, 

d) 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt zł) — za wydanie duplikatu odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, 

e) 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) za wystawienie innych dokumentów. 

§ 22 

1. Odpłatność za uczęszczanie na zajęcia z przedmiotu (kursu), który nie jest objęty programem studiów na 

danej specjalności ustalana jest przez rektora. 

2. W wypadkach, gdy przedmiot objęty programem studiów, realizowany jest w różnych formach rektor może 

ustalić dodatkową odpłatność za te formy jego realizacji, które wymagają poniesienia dodatkowych kosztów. 

3. Terminy płatności oraz ostateczną wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala rektor  

w drodze zarządzenia i podaje do wiadomości studentów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

 § 23 

1. Odpłatność za udział w obozach językowych lub praktykach programowych ustalana jest według kosztów 

poniesionych na organizację obozu lub praktyki. 

2. Terminy płatności oraz ostateczną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustala rektor w drodze 

zarządzenia i podaje do wiadomości studentów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

§ 24 

1. Ustala się odpłatność za zajęcia realizowane w formie ćwiczeń terenowych dla studentów studiów 

pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia w następującej wysokości: 

a) w trybie stacjonarnym: 

- dla studentów II roku, semestr IV – 500,00 zł (słownie: pięćset zł)/osobę, 

- dla studentów III roku, semestr VI – 300,00 zł (słownie: trzysta zł)/osobę. 

b) w trybie niestacjonarnym: 

- dla studentów II roku, semestr IV – 400,00 zł (słownie: czterysta zł)/osobę, 

- dla studentów III roku, semestr VI –200,00 zł (słownie: dwieście zł)/osobę. 

2. Ustala się odpłatność za zajęcia realizowane w formie praktyk dla studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset zł) za osobę. 

3. Odpłatność za zajęcia wymienione w ust. 1 i 2 powinna być dokonana do dn. 30. kwietnia danego roku. 

§ 25 

1. Opłata za egzamin końcowy na studiach podyplomowych wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). 

2. Wpłaty należy dokonać na 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu końcowego. 

3. Opłata za powtórzenie egzaminu końcowego na studiach podyplomowych wynosi 200,00 zł (słownie: 

dwieście złotych). 

4. Wpłaty należy dokonać na 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu. 

§ 26 

1. Opłata za przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej/końcowej  wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta  

złotych). 

2. Opłata za przedłużenie sesji egzaminacyjnej z powodów innych niż zdrowotne wynosi 150,00 zł (słownie : 

sto pięćdziesiąt złotych). 
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4. Opłata za wezwanie studenta/słuchacza do wypełnienia zaległych obowiązków wynikających z toku studiów 

lub odpłatności za studia wynosi 7,00 zł (słownie: siedem zł). 

5. Wpłaty kwot określonych w ust. 1 i 2 należy dokonać przed złożeniem wniosku do dziekana. 

6. Wpłaty kwot określonych w ust. 3 i 4  należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania. 

§ 27 

1. Opłata za wydanie dyplomu wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  złotych). 

2. Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści zł). 

3. Wpłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (końcowego). 

4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego (końcowego) opłata za wydanie dyplomu 

podlega zwrotowi. 

5.  Opłata za wydanie dyplomu w języku obcym wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). 

§ 28 

1. Opłata za wznowienie studiów wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Wpłaty należy dokonać  

w momencie składania podania do rektora. 

2. W przypadku negatywnej decyzji opłata wymieniona w ust. 1 podlega zwrotowi. 

 

ROZDZIAŁ  V 

 
OPŁATY ZWIĄZANE Z POTWIERDZANIEM OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
 

§ 29 

1. Kandydat ubiegający się o potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia wnosi następujące opłaty: 

a) opłatę stałą w wysokości 150,00 zł  za udział w każdym egzaminie/zaliczeniu  wyznaczonym w celu 

weryfikacji efektów kształcenia, 

b)  opłatę zmienną za uznane na podstawie egzaminu/zaliczenia punkty ECTS, wyliczoną zgodnie  

z obowiązującym czesnym na danym kierunku (czesne za semestr : liczbę punktów ECTS  w semestrze 

x liczba uznanych punktów ECTS). 

2. Kandydat,  k tóremu zostaną potwierdzone efekty kszta łcenia z zajęć praktycznych na 

podstawie zaświadczenia z zakładu pracy o wykonywaniu zadań w ramach obowiązków służbowych 

oraz szczegółowego sprawozdania pisemnego z niniejszych czynności potwierdzonego przez 

pracodawcę, wnosi opłatę zmienną wyliczoną zgodnie z ust. 1 pkt b). 

§ 30 
 

1. Kandydat, który uzyskał potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia wnosi czesne za studia  

w wysokości wskazanej w § 12 ust. 1 obniżone proporcjonalnie do liczby potwierdzonych punktów ECTS. 
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