Kierunek:
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Studia drugiego stopnia – SUM

Specjalność wybrana:*
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taktyka i techniki interwencji

Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej
zawarta w dniu................................................ w Katowicach pomiędzy:
Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, zwaną dalej Uczelnią, wpisaną pod liczbą porządkową
nr 233 w Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, reprezentowaną przez:
1.

Rektora – prof. dr. hab. inż. Bohdana Mochnackiego

2.

Kanclerza - mgr Małgorzatę Sikorską

a Panem (Panią)
…………………………………………………………

NR PESEL……………………...………………………

zwanym(ą) dalej Studentem od roku akademickiego 2018/2019 o następującej treści:
§1
1.

Uczelnia przyjmuje na siebie obowiązki wobec Studenta w zakresie realizacji programu kształcenia
na wybranym przez Studenta kierunku studiów.

2.

Nauka w Uczelni jest płatna.

3.

Warunki płatności za naukę określa Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkole
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (dostępny na tablicy ogłoszeń w Uczelni oraz stronie internetowej
www.wszop.edu.pl).
§2

1.

Student wybiera naukę na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zgodnie z wybraną specjalnością w formie
** niestacjonarnej / stacjonarnej.

2.

Nauka na wybranym kierunku studiów planowo trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

3.

Nauka na specjalności rozpoczyna się nie wcześniej niż na drugim semestrze studiów i jest realizowana
przy zapisie co najmniej 40 studentów.

4.

Student może w trakcie studiów, za zgodą Dziekana, zmienić specjalność w ramach kierunku.

5.

Organizację i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta określa Regulamin Studiów (dostępny
na tablicy ogłoszeń w Uczelni oraz stronie internetowej www.wszop.edu.pl).
§3

1.

Uczelnia stworzy warunki do zapewnienia Studentowi możliwie pełnego rozwoju intelektualnego i rozwoju
kultury fizycznej poprzez realizację zajęć programowych, system stypendialny oraz:
1) możliwość uczestniczenia w pracach badawczych, konferencjach i seminariach organizowanych
lub współorganizowanych przez Uczelnię
2) zajęcia fakultatywne

*Należy wskazać dwie wybrane specjalności wg stopnia zainteresowania od 1 do 2. UWAGA! Specjalność będzie uruchomiona po osiągnięciu
wymaganej liczby zgłoszeń.
**właściwe podkreślić

3) udział w Studenckich Kołach Naukowych
4) uczestnictwo w organizacjach studenckich (KU AZS, Samorząd studencki)
5) studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+
6) wykłady specjalistyczne prowadzone w języku obcym
7) przygotowanie do wprowadzenia na rynek pracy, poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone
w Akademickim Biurze Karier
8) zajęcia prowadzone metodą e-learning.
2.

Zajęcia określone w ust. 1 pkt. 1-8 są bezpłatne.

3.

Uczelnia zapewnia odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zajęć, zaplecze laboratoryjne, pracownie
komputerowe oraz stosownie wyposażoną czytelnię i bibliotekę.

4.

Student uczestniczy w pracy organów kolegialnych Uczelni poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie
studenckim.
§4

1.

Studenta obowiązują następujące opłaty:
1) podstawowe (opłata rekrutacyjna, czesne, opłata za archiwizowanie prac dyplomowych)
2) dodatkowe, z przyczyn leżących po stronie studenta, o których mowa w § 7
3) opłaty za druki.

2.

Egzaminy i zaliczenia są niepłatne.
§5

1.

Po przyjęciu na studia Student otrzymuje wraz z indeksem numer swojego indywidualnego konta w BRE Banku
S.A., na które wpłaca wszystkie opłaty wynikające z toku studiów.

2.

Przed otrzymaniem numeru indywidualnego konta, o którym mowa w ust. 1 opłaty na rzecz Uczelni należy
wpłacać na rachunek Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w BRE Banku S.A. O/Katowice
numer: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001.

3.

Terminy płatności czesnego ustala się:
a)

semestralnie, z uwzględnioną bonifikatą pod warunkiem dokonania wpłaty w terminie do 2 października
za semestr zimowy, do 2 marca za semestr letni

lub
b) miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku, począwszy od października do lipca włącznie, płatne do 2 dnia
każdego miesiąca za dany miesiąc.
4.

W przypadku niedokonania opłat w terminach określonych w ust. 3 naliczane będę odsetki ustawowe od daty,
w której wpłata była wymagalna.

5.

Za miesiące wakacyjne (sierpień – wrzesień) opłat nie pobiera się.
§6

1.

Student może studiować na więcej niż jednym kierunku lub specjalności.

2.

Podjęcie studiów na drugiej specjalności w ramach tego samego kierunku uprawnia Studenta do uzyskania 80%
zniżki w zakresie opłat czesnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kanclerz na pisemny wniosek Studenta.

3.

Warunkiem uzyskania zniżki określonej w ust. 2 jest podjęcie nauki na drugiej specjalności przed ukończeniem
ostatniego semestru studiów.

4.

Student podejmujący studia na drugiej specjalności zobowiązany jest wybrać inną niż na specjalności podstawowej
formę studiowania (stacjonarną lub niestacjonarną).
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§7
1.

Student ponosi dodatkowe opłaty z przyczyn leżących po jego stronie, z tytułu:
1) długu kredytowego ECTS

2.

2)

różnic programowych

3)

nieterminowego złożenia indeksu oraz karty egzaminacyjnej

4)

urlopu długoterminowego

5)

reaktywacji.

Student ponosi opłaty za druki (legitymacja, indeks, dyplom oraz ich odpisy i duplikaty) w wysokości określonej
w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

§8
Wszelkie zaległości finansowe wobec Uczelni, wynikające z niewniesienia opłat wymaganych niniejszą Umową
przez ponad 2 miesiące od daty wymagalności stanowią podstawę do skreślenia z listy studentów.
§9
1.

Utracenie statusu studenta (skreślenie, rezygnacja) nie zwalnia Studenta z uregulowania należności związanych
ze studiami włącznie do miesiąca, w którym utracił status studenta.

2.

W przypadku niepodjęcia lub przerwania nauki Student zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. Brak
oświadczenia o rezygnacji jest równoznaczny z posiadaniem statusu studenta i obliguje do ponoszenia kosztów
studiowania do końca miesiąca, w którym nastąpi skreślenie z listy studentów.

3.

Rozliczenie Studenta (zwrot złożonych dokumentów) następuje z chwilą ukończenia studiów lub utraty statusu
studenta oraz złożenia w dziekanacie karty obiegowej.
§ 10

1.

Student zobowiązuje się niezwłocznie do zgłoszenia w dziekanacie zmiany swojego adresu i danych osobowych.

2.

Student oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem odpłatności za studia i inne formy kształcenia
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i będzie przestrzegał jego postanowień.

3.

Integralną częścią umowy jest Tabela odpłatności za studia i inne formy kształcenia we WSZOP obowiązująca
na rok akademicki 2018/2019.

4.

Student ma prawo do promocji ogłaszanych w warunkach rekrutacji na rok 2018/2019.
§ 11

1.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu odpłatności za studia i inne
formy kształcenia we WSZOP, Regulaminu studiów, właściwej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Kodeksu
Cywilnego.

3.

Strony przyjmują do wiadomości, że właściwe dla rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku
z niniejszą Umową są sądy powszechne.

Student:

Kanclerz:
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Rektor:

Tabela odpłatności za studia pierwszego i drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
OPŁATY PODSTAWOWE:

Czesne za jeden semestr

L.p.

1.

2.

Kierunek studiów

Energetyka
(studia pierwszego stopnia
– inżynierskie – 7
semestrów)
Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
(studia pierwszego stopnia
– inżynierskie – 7
semestrów)

3.

Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
(studia drugiego stopnia –
magisterskie – 3 semestry)

4.

Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
specjalność: Europejski
Menedżer BHP
(studia drugiego stopnia –
magisterskie – 3 semestry)

5.

6.

7.

8.

9.

Bezpieczeństwo
Wewnętrzne
(studia pierwszego stopnia
– licencjackie – 6
semestrów)
Bezpieczeństwo
Wewnętrzne
(studia drugiego stopnia –
magisterskie – 4 semestry)
Bezpieczeństwo
Wewnętrzne
specjalność: Migracje
w aspekcie
bezpieczeństwa
(studia drugiego stopnia –
magisterskie – 4 semestry)
Filologia
(studia pierwszego stopnia
– licencjackie – 6
semestrów)
Kulturoznawstwo
(studia pierwszego stopnia
– licencjackie – 6
semestrów)

studia
studia
stacjonarne *
niestacjonarne*
darmowy
20% rabatu na
pierwszy semestr pierwszy semestr
* przy zapisie do * przy zapisie do
31 lipca 2018
31 lipca 2018

CAŁKOWITY KOSZT
STUDIÓW w zł
(opłata w systemie
semestralnym)
przy zapisie
do 31 lipca 2018r.

CAŁKOWITY KOSZT
STUDIÓW w zł
(opłata w systemie
semestralnym1)
przy zapisie
od 1 sierpnia 2018 r.

studia
stacjonarne
(zł)2

studia niestacjonarne
(zł)3

studia
stacjonarne
(zł)

studia niestacjonarne
(zł)

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

11.700,00

13.260,00

13.650,00

13.650,00

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

11.700,00

13.260,00

13.650,00

13.650,00

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

3.900,00

5.460,00

5.850,00

5.850,00

UWAGA: specjalność realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE
w ramach EFS – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Zintegrowany program
rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” – opłata zgodna z warunkami
projektu, nie łączy się z innymi zniżkami

200 zł x 5 miesięcy lub 1000 zł

3000 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

9.750,00

11.310,00

11.700,00

11.700,00

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

5.850,00

7.410,00

7.800,00

7.800,00

UWAGA: specjalność realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE
w ramach EFS – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Zintegrowany program
rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” – opłata zgodna z warunkami
projektu, nie łączy się z innymi zniżkami

200 zł x 5 miesięcy lub 1000 zł

4000 zł

480 zł x 5
miesięcy lub
2.350 zł

480 zł x 5
miesięcy lub
2.350 zł

11.750,00

13.630,00

14.100,00

14.100,00

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

9.750,00

11.310,00

11.700,00

11.700,00

1

całkowity koszt studiów przy opłacaniu czesnego w systemie semestralnym
całkowity koszt studiów przy opłacaniu czesnego w systemie semestralnym oraz bezpłatny I semestr
3
całkowity koszt studiów przy opłacaniu czesnego w systemie semestralnym z zastosowaniem rabatu na I semestr studiów
2
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CAŁKOWITY KOSZT
STUDIÓW w zł
(opłata w systemie
semestralnym)
przy zapisie
do 31 lipca 2018r.

Czesne za jeden semestr

L.p.

Kierunek studiów

studia
studia
stacjonarne *
niestacjonarne*
darmowy
20% rabatu na
pierwszy semestr pierwszy semestr
* przy zapisie do * przy zapisie do
31 lipca 2018
31 lipca 2018

CAŁKOWITY KOSZT
STUDIÓW w zł
(opłata w systemie
semestralnym1)
przy zapisie
od 1 sierpnia 2018 r.

studia
stacjonarne
(zł)2

studia niestacjonarne
(zł)3

studia
stacjonarne
(zł)

studia niestacjonarne
(zł)

10.

Zarządzanie
(studia pierwszego stopnia
– licencjackie – 6
semestrów)

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

9.750,00

11.310,00

11.700,00

11.700,00

11.

Zarządzanie
(studia drugiego stopnia –
magisterskie – 4 semestry)

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

400 zł x 5
miesięcy lub
1.950 zł

5.850,00

7.410,00

7.800,00

7.800,00

12.

Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna)

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Archiwizowanie pracy dyplomowej przez 50 lat

4

OPŁATY DODATKOWE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE STUDENTA/KANDYDATA:
Przedmiot opłaty

L.p.

Kwota

1.

Dług kredytowy ECTS

2.

Różnice programowe

3.

Ponowny wpis na listę studentów (reaktywacja)

4.

Urlop długoterminowy

5.

Nieterminowe złożenie indeksu

200,00 zł

6.

Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

300,00 zł

50,00 zł za 1 punkt ECTS
50,00 zł za 1 punkt ECTS (max 600 zł)
300,00 zł
400,00 zł za jeden semestr

OPŁATY ZA DRUKI5:
L.p.

4
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Rodzaj druku

Kwota
4,00 zł

1.

Indeks

2.

Studencka legitymacja elektroniczna

17,00 zł

3.

Wydanie dyplomu ukończenia studiów (2 odpisy + suplement)

60,00 zł

4.

Wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

40,00 zł

5.

Duplikat legitymacji

25,50 zł

6.

Duplikat dyplomu

90,00 zł

7.

Duplikat wydania dyplomu w języku obcym

60,00 zł

8.

Wydanie i odtworzenie duplikatu indeksu

40,00 zł

opłata zawieszona
opłata za druki może ulec zmianie i pobierana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1554 z poźn. zm.)
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