Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7
REKTORA
Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki
im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie:

wysokości opłat obowiązujących w roku akademickim
2019/2020 w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im.
prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz § 36 ust. 1 i § 69
Statutu WSFiI, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego, zarządzam co
następuje:
§1
Z dniem 1 października 2019 r. wprowadza się następujące kwoty opłat
związane z przebiegiem studiów w WSFiI, Wydział Ekonomii w Kaliszu i
Wydział Ekonomiczno-Społeczny w Łodzi.
§2
Opłaty: wpisowe, rekrutacyjna, czesne, reaktywacyjna:
Kierunek: Ekonomia
L.p.
Rodzaj opłaty
1.
Wpisowe
2.
Rekrutacyjna
2.
Czesne*
I rok
II rok
III rok
3.
4.
5.

*

Czesne
II rok
Czesne
III rok
Reaktywacyjna

Kwota w zł
350,00
85,00

Okres płatności
-

300,00
3 600,00
335,00
4 020,00
430,00
4 300,00
360,00
4 300,00
430,00
4 300,00
200,00

miesięcznie przez 12 miesięcy
jednorazowo
miesięcznie przez 12 miesięcy
jednorazowo
miesięcznie przez 10 miesięcy
jednorazowo
miesięcznie przez 12 miesięcy
jednorazowo
miesięcznie przez 10 miesięcy
jednorazowo
-

dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020

§3
Opłaty za wydanie dokumentów:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Wyszczególnienie
Elektroniczna Legitymacja Studencka
Indeks
Wykaz zaliczonych przedmiotów
Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu efektów uczenia się
Wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2
ustawy dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
Wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2
ustawy suplementu do dyplomu w języku obcym
Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z
przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranicą
Zaświadczenie o odbywaniu studiów dla celów innych niż ZUS,
KRUS, PUP oraz bankowych
Niestandardowe zaświadczenie na wniosek studenta lub
absolwenta
Wyciąg z indeksu lub karty okresowych osiągnięć

Kwota w zł
22,00
4,00
100,00
30,00
20,00
20,00
26,00
20,00
40,00
100,00

§4
Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Karta okresowych osiągnięć studenta
Elektroniczna Legitymacja Studencka
Indeks
Dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
Suplement do dyplomu
Zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się

Kwota w zł
20,00
33,00
6,00
20,00
20,00
45,00

§5
Inne opłaty:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Przedłużenie studiów w celu ukończenia
pracy dyplomowej
Uzupełnienie różnic programowych

Kwota w zł
50%
czesnego
60,00

Przedłużenie studiów w celu uzupełnienia
brakujących zaliczeń
Nieoddanie książek w ustalonym terminie,
za każdy dzień zwłoki

czesne
0,50

Uwagi
za każdy miesiąc
przedłużenia
za każdy dodatkowy
przedmiot
za każdy miesiąc
przedłużenia
od każdej książki

pięciokrotna wartość
danej pozycji**
6.
Koszty upomnienia
50,00
7.
Wpis oceny przez Dziekana do indeksu lub
20,00
za jeden przedmiot
karty okresowych osiągnięć
40,00
za każdy następny
8.
Powtarzanie przedmiotu
150,00
jednorazowo
9.
Przygotowanie dokumentacji studenta do
100,00
przed egzaminem
egzaminu dyplomowego
dyplomowym
10. Przechowywanie dokumentacji studenta
350,00
przed egzaminem
przez okres 50 lat (archiwizacyjna)
dyplomowym ***
**Student nie wnosi opłaty, jeśli złoży do biblioteki nowy egzemplarz książki.
***Dotyczy studentów przyjętych od roku akademickiego2018/2019.
5.

Zgubienie książki

§6
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest wpłata czesnego,
na zasadach określonych w § 2 pkt. 4, uiszczenie opłat, o których mowa w § 5
pkt 9 i 10.
2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o potwierdzeniu efektów uczenia się
jest wniesienie opłaty, o której mowa w § 3 pkt 5.
3. Termin płatności czesnego za studia I stopnia ustalony jest do 10-go każdego
miesiąca, za dany miesiąc.
4. Odsetki karne od nieterminowych wpłat czesnego wynoszą 10% w skali roku.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

