Zarządzenie nr 83/2021
Rektora Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022
Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), § 43 ust. 2 i ust. 4 pkt 12, § 98 ust. 2 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni
Zawodowej w Nowym Targu oraz Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia, w tym warunki i tryb
zwalniania z opłat na studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
wprowadzonym uchwałą nr 13/2019 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 14 czerwca 2019 r. zarządzam, co
następuje:

§1
1. Ustala się następującą wysokość opłaty semestralnej za kształcenie na studiach podyplomowych:
Nazwa studiów podyplomowych

Czas trwania

Opłata semestralna

Architektura wnętrz

3 semestry

1 550 zł

Architektura wnętrz

2 semestry

1 750 zł

Zarządzanie w biznesie turystycznym
z językiem angielskim

2 semestry

1 700 zł

2. Za powtarzanie zajęć słuchacz studiów podyplomowych wnosi opłatę w wysokości obliczonej
według zasady: 100 zł x liczba punktów ECTS przypisanych dla danych zajęć.

1.

§2
Opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych, o której mowa w § 1 ust. 1,
słuchacz studiów podyplomowych wnosi w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach:
 za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 15 grudnia;
 za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 15 kwietnia
Czas trwania

opłata za semestr w 2 wpłatach
(wysokość 1 wpłaty)

Architektura wnętrz

3 semestry

775 zł

Architektura wnętrz

2 semestry

875 zł

Zarządzanie w biznesie turystycznym
z językiem angielskim

2 semestry

850 zł

Nazwa studiów podyplomowych

2.

Opłatę za powtarzanie zajęć w określonym semestrze, o której mowa w § 1 ust. 2, słuchacz
studiów podyplomowych wnosi jednorazowo w terminach:
 do 30 października, jeżeli zajęcia są powtarzane w semestrze zimowym;

 do 30 marca, jeżeli zajęcia są powtarzane w semestrze letnim.
3. Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, słuchacz studiów podyplomowych wnosi na
indywidualny rachunek bankowy, którego numer znajduje się w systemie teleinformatycznym
uczelni, po zalogowaniu się do tego systemu.
4. W uzasadnionych przypadkach rektor, na pisemny wniosek słuchacza studiów podyplomowych,
złożony najpóźniej z upływem terminu w którym należna opłata ma być uiszczona, może
indywidualnie określić termin jej wniesienia.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 17/2016 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz Zarządzenie nr 30/2019 Rektora PPWSZ
w Nowym Targu z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach
podyplomowych Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk,
prof. uczelni

