TARYFA OPŁAT ZA NAUKĘ
wprowadzona zarządzeniem nr 3/2016 r. Kanclerza
Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie określenia zasad pobierania i wysokości opłat za naukę na
Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu

I.

OPŁATY PODSTAWOWE – rok akademicki 2017/2018

1.

Czesne za I rok studiów (studia w j. polskim)
a/

WARIANT A (studia stacjonarne i niestacjonarne)

czesne stałe przez cały okres studiów - (330 zł x 12 miesięcy)
b/

WARIANT B (studia stacjonarne i niestacjonarne)

czesne zmienne:
I rok - (220 zł x 12 miesięcy)
II rok - (330 zł x 12 miesięcy)
III rok - (440 zł x 12 miesięcy)
2.

3.

4.

5.

Czesne za II rok studiów (studia w j. polskim)
a/

studia stacjonarne - wpłata jednorazowa 4840 zł (raty - 440 zł x 12 miesięcy)

b/

studia niestacjonarne – wpłata jednorazowa 3740 zł (raty - 340 zł x 12 miesięcy)

Czesne za III rok studiów (studia w j. polskim)
a/

studia stacjonarne - wpłata jednorazowa 5170 zł (raty - 470 zł x 12 miesięcy)

b/

studia niestacjonarne – wpłata jednorazowa 4070 zł (raty - 370 zł x 12 miesięcy)

Czesne za studia w j. angielskim
a/

1295 euro za każdy rok studiów – (obywatele PL, UE, Białorusi, Ukrainy)

b/

1995 euro za każdy rok studiów – (obywatele spoza UE)

Czesne za studia w j. polskim – obcokrajowcy
1000 euro za każdy rok studiów

II.

OPŁATY DODATKOWE

1.

Opłata wpisowa

(studia w j. polskim) - 450 zł (obcokrajowcy - 200 EUR)

2.

Opłata wpisowa (studia w j. angielskim) – 200 EUR

3.

Opłata za powtarzanie roku – jak opłata za naukę na danym roku

4.

Opłata za warunkowe powtarzanie przedmiotu – 100 zł za każdy przedmiot
(studia w języku angielskim 150 zł za każdy przedmiot)

5.

Opłata za warunkowe zaliczenie praktyk zawodowych – 100 zł

6.
7.

Opłata za realizację drugiej specjalizacji – 100 zł x 12 m-cy
Opłata za przedłużenie sesji egzaminacyjnej w indywidualnej organizacji studiów- 0 zł

8.

Opłata za reaktywację w prawach studenta w celu ukończenia studiów w trybie
indywidualnej organizacji studiów – opłata za każdy miesiąc nauki, jak za naukę na danym
roku, począwszy od października do miesiąca ukończenia studiów.

9.

Opłata za wysłanie każdego przedsądowego wezwania do zapłaty – 30 zł

10.

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł,

11.

Opłata za wydanie papierowej legitymacji studenckiej – 5 zł,

12.

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami – 60 zł

13.

Opłata za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł

14.

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł

15.

Opłata za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą – 19 zł

16.

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie
oryginału

17.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia – 1000 zł

18.

Opłata dla absolwentów za wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów dla podmiotów
innych niż ZUS – 20 zł

