Regulamin
opłat za studia podyplomowe
prowadzone przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

§1
W roku akademickim 2022/2023, na prowadzonych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w
Warszawie studiach podyplomowych ustala się następujące wysokości opłat:

•

Rolnictwo dla absolwentów wszystkich kierunków: (2 semestry, Cena: 2950 zł)

•

Turystyka Hotelarstwo Gastronomia dla nauczycieli: (3 bloki/semestry - 1 rok, Cena: 4500 zł)

•

Turystyka zdrowotna (2 semestry, Cena: 3100 zł)

•

Zarządzanie turystyką w regionie (2 semestry, Cena: 2950 zł)

•

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego: (3 semestry, Cena:
4900 zł)

•

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH – Język angielski / ukraiński / niemiecki
/rosyjski (2 semestry, Cena: 5900 zł)

•

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH – Język angielski / ukraiński / niemiecki
/rosyjski (2 semestry, Cena: 5900 zł)

§2
1. Studia podyplomowe są płatne jednorazowo lub semestralnie z góry przed rozpoczęciem
semestru.
2. Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania opłat za studia, których
wysokość określa zarządzenie Kanclerza , w następujących formach i terminach:

1/ bezgotówkowo na rachunek bankowy WSTiJO .
3. Przy wpłacie bezgotówkowej za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień wpływu środków
finansowych na rachunek bankowy WSTiJO ,

4. Słuchacze dokonujący opłaty za studia mogą ją wnieść jednorazowo w pełnej wysokości
w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy .
5. Słuchacze dokonujący opłat za studia w ratach semestralnych , wnoszą je w następujących
terminach:
a/ opłatę za pierwszy semestr w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy;
b/ opłatę za kolejny semestr w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem drugiego

i trzeciego semestru.
6. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Uczelnia zastrzega sobie prawo naliczenia
odsetek ustawowych z tytułu zwłoki.
§3

1. W razie nieuiszczenia należnych po upływie 30 dni od wyznaczonych terminów, kierownik
studiów podyplomowych ma prawo skreślić słuchacza z listy słuchaczy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu słuchacza do uregulowania zalęgłości przy czym od decyzji kierownika studiów
podyplomowych skreślonemu słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora,
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. Decyzja Rektora, wydana w związku z odwołaniem się słuchacza od skreślenia z listy słuchaczy,
jest ostateczna
3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych po ich rozpoczęciu lub skreślenia
z listy słuchaczy z powodów i w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów
Podyplomowych, słuchaczowi na jego pisemny wniosek przysługuje zwrot wpłaconej opłaty
za usługi edukacyjne w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, licząc od dnia
w którym słuchacz złożył pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych lub został skreślony
z listy słuchaczy. Decyzję w tej sprawie wydaje kierownik studiów podyplomowych.

§4
Słuchacze studiów podyplomowych ponoszą opłaty administracyjne
- za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z 1 odpisem – 30 zł
- za wydanie zaświadczenia Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 5 zł
§5
Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. jest uregulowanie wszystkich
zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Słuchacz…………………………………
Warszawa, dnia ………………………….

