
 

 

Zarządzenie nr 5/2015 

Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 

z dnia 16 czerwca 2015 r. 

w sprawie wysokości opłat dodatkowych związanych z tokiem studiów. 

 
Postanawiam co następuje: 
 

Studenci zobowiązani są do wnoszenia opłat dodatkowych za: 
 

1. wznowienie studiów – wpisowe: opłata jednorazowa w wysokości 300 zł, płatna po udzieleniu zgody                  

na wznowienie studiów a przed ponownym podpisaniem umowy o naukę, 
 

2. studiowanie na dodatkowym (drugim) kierunku studiów lub dodatkowo na studiach podyplomowych – 90% 

wysokości czesnego za dany semestr studiów obowiązującego dla danej formy i semestru, płatne za semestr 

w pięciu równych ratach, do 10. każdego miesiąca zgodnie z Regulaminem Finansowym, 
 

3. studiowanie przez okres jednego semestru na dodatkowej specjalności – 560 zł – opłata jednorazowa, płatna 

w ciągu 30 dni od otrzymania zgody na powyższe, 
 

4. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł – opłata płatna przed złożeniem          

w dziekanacie pracy dyplomowej, 
 

5. za przygotowanie na pisemny wniosek studenta kserokopii jego pracy dyplomowej opłata wynosi 30 zł, płatna 

z góry przed sporządzeniem kserokopii, 
 

6. za wydanie duplikatów i zaświadczeń – opłaty płatne z góry przed sporządzeniem duplikatów i zaświadczeń: 
 

a) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (kopia lub drugi egzemplarz dokumentu) opłata 

wynosi 25,50 zł, 
 

b) za wydanie duplikatu indeksu opłata wynosi 6 zł, 
 

c) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów / świadectwa - 90 zł, 
 

d) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu / świadectwa w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł, 
 

e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu / świadectwa – 40 zł, 
 

f) za wydanie absolwentowi Uczelni lub studentowi skreślonemu z listy studentów wyciągu ocen z protokołów 

egzaminacyjnych lub zaliczeniowych – 50 zł, 
 

g) za wydanie wyciągu z całego indeksu – 40 zł, 
 

h) za wydanie wyciągu częściowego z indeksu – 20 zł. 
 

7. Niniejsze zarządzenie obowiązuje studentów od dnia 16.06.2015 r. 
 

8. W związku z powyższym z dniem 16.06.2015 r. traci moc Zarządzenie nr 5 Kanclerza Wyższej Szkoły 

Zarządzania Bankowości w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie opłat dodatkowych związanych              

z tokiem studiów. 

                                                         


