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Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019 
  
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (zwana dalej Uczelnią) wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni 
niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod poz. 148.  

2. Uczelnia zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym prowadzi studia podyplomowe 
w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.  

3. W przypadku, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres kształcenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, do prowadzenia studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po 
zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki 
 i Szkolnictwa Wyższego.  

4. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu są odpłatne.  
5. Niniejszy regulamin określa całokształt zasad i porządek odbywania studiów podyplomowych  

w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz prawa i obowiązki Słuchaczy.  
 

§ 2 
Zasady przyjmowania na studia 

1. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na 
warunkach określonych w zasadach rekrutacji. 

2. Rektor WSB może podjąć decyzję określającą dodatkowe warunki, które musi spełniać Słuchacz studiów podyplomowych. 
3. Za osobę przyjętą na studia podyplomowe uważa się osobę, z którą uczelnia podpisała umowę  

o świadczenie usług edukacyjnych. 
4. Przed rozpoczęciem studiów Słuchacz otrzymuje: 

a. Login i hasło do Extranetu, 
b. harmonogram zjazdów. 

 
§ 3 

Prawa i obowiązki Słuchacza 
1. W trakcie realizacji studiów Słuchaczowi zostają udostępnione materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej na platformie 

moodle. 
2. Słuchaczom przysługuje prawo do: 

a. wyboru starosty grupy, który reprezentuje Słuchaczy przed Dziekanem i władzami Wyższej Szkoły Bankowej w 
Toruniu. Tryb wyboru starosty określają Słuchacze studiów; 

b. dostępu do księgozbioru zgromadzonego w uczelnianej bibliotece i udostępnianego zgodnie z jej regulaminem;  
c. uczestniczenia we wszelkich konferencjach, odczytach i wykładach organizowanych przez Uczelnię, o ile mają one 

charakter otwarty; 
d. wyrażania opinii i uwag o sposobie prowadzenia zajęć, programach i podręcznikach w formie memorandum 

kierowanego do władz Uczelni osobiście lub za pośrednictwem starosty grupy;  
e. oceny wykładowców w formie anonimowej ankiety.  

3. Słuchacz może ubiegać się o zmianę kierunku studiów nie później niż przed II zjazdem kierunku, na który został przyjęty.  
4. Za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, podstawowym narzędziem służącym do komunikowania 

się Uczelni ze Słuchaczem i Słuchacza z Uczelnią jest Extranet – wewnętrzny serwis internetowy, w którym systematycznie 
zamieszczane są informacje niezbędne Słuchaczowi, w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące Słuchaczy z 
zastrzeżeniem ust. 6.  

5. Słuchacz poprzez złożenie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na przekazywanie informacji poprzez Extranet z 
zastrzeżeniem ust. 4.  

6. Zmiany dotyczące umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym Regulaminu opłat wymagają zgodnego porozumienia stron 
i formy pisemnej.  

7. Słuchacz zobowiązany jest przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić informacje opublikowane  
w systemie.  

8. Szczegółowe zasady korzystania z systemu informatycznego określa odrębny Regulamin użytkowania Extranetu przez 
Słuchaczy, którego treść znajduje się w Extranecie. Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Informacji i Rekrutacji oraz w 
Biurze Centrum Studiów Podyplomowych.   

 
§ 4 

Organizacja procesu nauczania 
1. Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w okresie 1 roku lub 2 lat akademickich w trybie dwu, trzy lub 

czterosemestralnym.  
2. Programy kształcenia studiów podyplomowych uchwalane są przez Radę Wydziału.  
3. Programy kształcenia określają szczegółową tematykę przedmiotów.  
4. Przedmioty mogą być realizowane w ramach bloków tematycznych.  
5. Plan zajęć określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych przedmiotów.  
6. Na wybranych kierunkach zajęcia i egzaminy mogą być prowadzone w języku obcym.  
7. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa z zastrzeżeniem kierunków, o których mowa w ust. 8.  
8. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach: Akademia Trenera Biznesu, Coaching, Logopedia, 

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie- z językiem angielskim, Kadry i płace w praktyce oraz na wszystkich kierunkach 



 5 

nadających kwalifikacje pedagogiczne, jest obecność na 80% zajęć przewidzianych w programie studiów i spełnienie wymogów 
formy zaliczenia zajęć przewidzianej programem studiów. 

9. Opiekunów Merytorycznych Studiów na poszczególnych kierunkach powołuje Reaktor w odrębnym zarządzeniu. 
 

§ 5 
Warunki zaliczenia przedmiotów 

1. Formę zaliczenia poszczególnych kierunków studiów podyplomowych określa Rada Wydziału  
w odrębnej uchwale. 

2. Osiągnięcia Słuchacza są wyrażone za pomocą punktów ECTS. 
3. Liczba punktów przewidziana programem kształcenia dla studiów podyplomowych wynosi niemniej niż 30.  
4. Na studiach podyplomowych obowiązuje następująca skala ocen: 

Bardzo dobry (5) 
Dobry plus (4+) 
Dobry (4) 
Dostateczny plus (3+) 
Dostateczny (3) 
Niedostateczny (2) 
 

§ 6 
Ukończenie studiów podyplomowych 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest 
1) wywiązanie się z obowiązków wynikających z uchwały Rady Wydziału dotyczącej formy zaliczenia poszczególnych kierunków 

studiów podyplomowych;         
2) przygotowanie pracy końcowej, którą Słuchacz opracowuje w ramach zajęć seminaryjnych pod kierunkiem promotora lub 

pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego;  obrona pracy końcowej po uwzględnieniu wymogów specyfiki studiów; 

3) Słuchacz zobowiązany jest do bieżącego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Uczelni, .  

 

2. W przypadku obrony pracy końcowej komisję egzaminacyjną powołuje Rektor w składzie: Dziekan lub Prodziekan, 

Promotor. 

3. Praca końcowa może mieć charakter projektu związanego z praktyką gospodarczą, projektu badawczego lub monografii 

specjalistycznego tematu. Temat pracy końcowej ustala promotor w uzgodnieniu ze Słuchaczem. Pracę należy złożyć w 1 

egzemplarzu: dla promotora w formie pisemnej, dla celów archiwalnych w wersji elektronicznej.  

4. Oceny pracy końcowej dokonuje promotor.  

5. W przypadku negatywnej oceny pracy końcowej Słuchacz jest zobowiązany do dokonania poprawek zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w pisemnym uzasadnieniu oceny dokonanej przez promotora.  

6. W przypadku otrzymania negatywnej ostatecznej oceny pracy końcowej Słuchaczowi przysługuje, za zgodą Dziekana, 

możliwość powtarzania seminarium oraz napisania nowej pracy końcowej.  

7. Zaliczenie egzaminów i pracy końcowej następuje wówczas, gdy Słuchacz otrzyma co najmniej ocenę dostateczną z każdego z 

nich.  

8. Słuchacz może przystąpić do egzaminu poprawkowego lub zaliczenia przedmiotu, bez względu na wynik, jaki uzyskał. 

Słuchaczowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego.  

9. Do średniej, o której mowa w § 7 ust. 2 i 3, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen. 

10. O terminach egzaminów i złożenia pracy końcowej Słuchacz powiadamiany jest za pośrednictwem Extranetu.  

11. Słuchacz w uzasadnionych przypadkach może złożyć w formie pisemnej do Dziekana wniosek o zmianę terminu egzaminu 

lub złożenia pracy końcowej. Wniosek ten składa się przed terminem egzaminu lub terminem oddania pracy końcowej. 

Dziekan po konsultacji z promotorem może dokonać zmiany terminów egzaminów i złożenia pracy końcowej. Jednakże nie 

później niż do 30 września danego roku akademickiego.  

12. Na pisemny wniosek Słuchacza, Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na przerwę w nauce 

w danym roku akademickim na okres nie dłuższy niż jeden rok. Słuchacz, który zamierza kontynuować naukę po przerwie ma 

obowiązek zgłosić się do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych w terminie do 15 października kolejnego roku 

akademickiego. Kontynuowanie nauki uwarunkowane jest uruchomieniem kierunku w następnym roku akademickim.  Zamiar 

kontynuowania studiów Słuchacz potwierdza w formie pisemnej. Brak oświadczenia Słuchacza o dalszym kontynuowaniu 

nauki w wyżej określonym terminie, powoduje automatyczne skreślenie z listy Słuchaczy. Wystąpienie z wnioskiem o kolejną 

przerwę w nauce jest niedopuszczalne.  

 
§ 7 

Świadectwo ukończenia 
1. Słuchacz, który ukończył studia podyplomowe otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  
2. Ostateczna ocena studiów jest średnią arytmetyczną:  

a. średniej z ocen z egzaminów i zaliczeń wymagalnych przez program studiów;  
b. oceny pracy końcowej lub egzaminu końcowego.  

3. W przypadku studiów kończących się obroną pracy końcowej ostateczna ocena studiów jest średnią arytmetyczną:  
a. średniej z ocen egzaminów i zaliczeń wymaganych przez program studiów;  
b. oceny pracy końcowej;  
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c. oceny z obrony tejże pracy.  
4. Na świadectwie wpisuje się ostateczny wynik zakończenia studiów podyplomowych w liczbach całkowitych, według zasady:  

Punkty Ocena 

4.50-5.00 Bardzo dobry 

3.50-4.49 Dobry 

3.00-3.49 Dostateczny 

 
 

§ 8 
Regulamin opłat za naukę na studiach podyplomowych 

Obowiązki finansowe za studia podyplomowe reguluje Regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły 
Bankowej w Toruniu.  

 
 
 
 

§ 9 
Skreślenie z listy słuchaczy 

1. Skreślenie z listy Słuchaczy może nastąpić:  
1) na złożoną w formie pisemnej prośbę Słuchacza;  
2) w przypadku niewywiązania się z warunków zaliczenia studiów podyplomowych; 
3) w przypadku niezłożenia pracy końcowej lub niezdania egzaminu końcowego w terminie określonym przez Dziekana;  
4) w przypadku niewniesienia opłaty za naukę w terminie przewidzianym harmonogramem wnoszenia rat, 
5) w przypadku Słuchaczy studiów „SUM Plus” skreślenie z listy Studentów studiów II Stopnia skutkuje skreśleniem z 

listy Słuchaczy Studiów Podyplomowych. 
2. Po skreśleniu z listy Słuchaczy, Słuchacz zobligowany jest do rozliczenia się ze wszelkich zobowiązań wobec Uczelni, w tym do 

uiszczenia należności za naukę (ustaloną proporcjonalnie do liczby zjazdów wynikających z harmonogramu studiów 
podyplomowych do momentu skreślenia).  

3. Skreślenia z listy Słuchaczy dokonuje Dziekan.  
 

 
§ 10 

Zasady obywania praktyk na studiach podyplomowych określa regulamin praktyk dla Słuchaczy studiów podyplomowych w Wyższej 
Szkole Bankowej. 

 
 

§ 11 
 

Postanowienia końcowe 
1. Od decyzji Dziekana Słuchaczowi przysługuje odwołanie do Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Odwołanie wnosi 

się za pośrednictwem Dziekana w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 roku.  
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Regulamin studiów Master of Business Administration 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (zwana dalej Uczelnią) wpisana jest do Rejestru uczelni niepublicznych 
prowadzonego przez ministra ds. szkolnictwa wyższego pod poz. 148. 

2. Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) są organizowane przez jednostki Uczelni na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a Franklin University.  

3. W celu zapewnienia najwyższej jakości programu MBA została powołana Rada Programowa MBA, w której skład 
wchodzą przedstawiciele Uczelni, przedstawiciel Franklin University oraz przedsiębiorcy.  

4. Kierownik Programu MBA odpowiedzialny jest, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Programowej MBA, za 
merytoryczną i dydaktyczną stronę programu oraz organizację procesu nauki na studiach podyplomowych MBA.  

5. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji studiów podyplomowych MBA oraz prawa i obowiązki słuchaczy 
podejmujących studia podyplomowe MBA na Uczelni poczynając od edycji 2015-2017.  

§ 2 
Zasady przyjmowania na studia 

1. Słuchaczem studiów podyplomowych MBA może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych albo równorzędnym dyplomem innego kraju uznanego w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie 
menadżerskie).  

2. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe MBA jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.  
3. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe MBA, w szczególności terminy i wykaz wymaganych 

dokumentów zostały określone w „Zasadach rekrutacji na studia podyplomowe MBA”.  
§ 3 

Opłata za studia 
1. Studia podyplomowe MBA są odpłatne.  
2. Rodzaj i wysokość wszystkich opłat oraz terminy ich wnoszenia określa w uchwale Zarząd Uczelni.  

§ 4 
Organizacja studiów 

1. Program kształcenia studiów podyplomowych MBA uchwalany jest przez Radę Wydziału.  
2. Kształcenie na studiach podyplomowych MBA realizowane jest w ciągu 2 lat w trybie niestacjonarnym i systemie 

modułowym. Program studiów MBA podzielony jest na 18. modułów realizowanych w trakcie 22 zjazdów. Łącznie 
program obejmuje 352 godziny kontaktowe (w tym 10 godzin na konsultacje z promotorem pracy końcowej) oraz 
330 godzin pracy własnej Słuchacza, przewidzianych na zapoznanie się z materiałem oraz przygotowanie prac lub 
projektów zadawanych przez prowadzących zajęcia. Dodatkowo przewidziano 70 godzin na przygotowanie pracy 
końcowej.  

3. Program studiów podyplomowych MBA określa szczegółowy zakres tematyczny przedmiotów realizowanych w 
ramach poszczególnych modułów. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz pozostałe terminy organizacyjne 
określa w formie pisemnej Kierownik Programu MBA.  

4. Plan zajęć określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych modułów.  
5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacz obowiązany jest do uczestnictwa w 80 % łącznej liczby godzin 

kontaktowych. W przypadku nieobecności przekraczającej 20 % zaplanowanych zajęć decyzję o zaliczeniu 
przedmiotu pozostawia się Kierownikowi Programu MBA. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności na 
zajęciach lub zwolnienia z zająć Słuchacza określa Kierownik Programu MBA. Słuchacz powinien poinformować 
Kierownika Programu MBA nie później niż do 7 dni od wystąpienia nieobecności w formie pisemnej.  

6. Na pisemny wniosek Słuchacza, Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na przerwę 
w nauce w danym roku akademickim na okres nie dłuższy niż jeden rok. Słuchacz, który zamierza kontynuować 
naukę po przerwie ma obowiązek zgłosić się do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych w terminie do 15 
października kolejnego roku akademickiego. Kontynuowanie nauki uwarunkowane jest uruchomieniem kierunku w 
następnym roku akademickim.  Zamiar kontynuowania studiów Słuchacz potwierdza w formie pisemnej. Brak 
oświadczenia Słuchacza o dalszym kontynuowaniu nauki w wyżej określonym terminie, powoduje automatyczne 
skreślenie z listy Słuchaczy. Wystąpienie z wnioskiem o kolejną przerwę w nauce jest niedopuszczalne.  

7. Słuchacz, który zrezygnuje ze studiów w trakcie ich trwania, lub zostanie skreślony z listy słuchaczy, tylko częściowo 
wypełniwszy wymagania dotyczące ukończenia studiów podyplomowych MBA, otrzyma zaświadczenie 
potwierdzające zaliczenie ukończonych modułów.  

8. Zasady zaliczania modułów określa karta przedmiotu.  
9. Harmonogram zaliczania modułów określa w formie pisemnej Kierownik Programu MBA. Prace zaliczeniowe 

złożone w terminie późniejszym niż 1 tydzień po wyznaczonym terminie nie zostaną przekazane do oceny, co jest 
jednoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia danego modułu.  
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10. Wszystkie prace zaliczeniowe (indywidualne i grupowe) powinny być przygotowane przez słuchaczy samodzielnie 
(nie mogą być przepisane, skopiowane czy przedłożone już wcześniej do czyjejkolwiek oceny) zgodnie z zasadami i 
kryteriami zaliczenia zawartymi w charakterystyce poszczególnych modułów lub przekazanymi przez prowadzących 
zajęcia z danego przedmiotu. W przypadku niezastosowania się słuchacza do powyższej reguły, Dziekan Wydziału 
może podjąć decyzję o jego skreśleniu z listy słuchaczy.  

11. Prace zaliczeniowe i egzaminy pisemne sprawdzane są przez prowadzących zajęcia w danym module.  
12. Wyniki prac zaliczeniowych i egzaminów oraz ocena z pracy końcowej i jej obrony wyrażane są w skali od 0 do 100%. 

Słuchacz zalicza dany moduł / pracę końcową i jej obronę jeśli otrzymał co najmniej 51%.  
13. Oceny wpisywane na świadectwie wyrażone są w skali 2-5, uwzględnieniem tzw. ocen połówkowych.  
14. W przypadku niezaliczenia danego modułu słuchaczom przysługuje prawo do jednokrotnego poprawkowego 

zaliczenia. Decyzję o terminie i formie zaliczenia poprawkowego podejmuje w formie pisemnej Kierownik Programu 
MBA w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia w ramach danego modułu.  
W przypadku niezaliczenia poprawkowego modułu słuchacz może wnioskować do Dziekana Wydziału o 
warunkowe zaliczenie semestru i warunkowy wpis na kolejny semestr wraz z powtarzaniem niezaliczonych zajęć. 
Opłata za powtarzanie modułu jest określona w tabeli opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA.  

15. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy 
końcowej i jej obrony.  

16. Prace końcowe są przygotowywane w grupach liczących od 2 do 4 słuchaczy.  
17. Temat pracy końcowej ustala zespół w uzgodnieniu z promotorem.  
18. Terminy złożenia pracy końcowej ustala w formie pisemnej Kierownik Programu MBA.  
19. Ocena pracy końcowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta.  
20. W przypadku negatywnej oceny pracy końcowej zespół zobowiązany jest do dokonania poprawek zgodnie ze 

wskazaniami zawartymi w pisemnym uzasadnieniu oceny dokonanej przez promotora i recenzenta. Po dokonaniu 
poprawek praca końcowa jest przedkładana ponownie do oceny wg zasad zawartych w § 4 pkt 16. Zespół ma prawo 
tylko do jednokrotnego wprowadzenia poprawek i jednokrotnej ponownej oceny pracy końcowej.  

21. Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem modułów oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny pracy końcowej.  

22. Ostateczną ocenę z obrony pracy końcowej ustala co najmniej trzyosobowa komisja powołana przez Dziekana 
Wydziału. Skala ocen stosowana przez komisję jest zgodna z zapisami w § 4 pkt 12.  

23. Zespołowi, który z obrony pracy końcowej otrzymał ocenę negatywną, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin 
obrony, który jest terminem ostatecznym.  

24. Ostateczny wynik studiów jest sumą:  
1) 60% średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich modułów,  
2) 20% oceny z pracy końcowej,  
3) 20% oceny z obrony pracy końcowej.  

Na świadectwie wpisuje się ostateczny wynik studiów będący pochodną przeliczenia ocen z zaliczenia modułów, 
pracy końcowej i obrony pracy końcowej o jakim mowa wyżej według następującej skali: 

 

do 3,25  Dostateczny  

3,26 - 3,75  Dostateczny plus  

3,76 - 4,25  Dobry  

4,26 - 4,50  Dobry plus  

od 4,51  Bardzo dobry  

 
25. W trakcie studiów słuchacz ma obowiązek informować Biuro Programu MBA o wszelkich zmianach danych 

osobowych podanych w kwestionariuszu osobowym w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności dotyczących 
zmiany nazwiska,  adresu zamieszkania i danych kontaktowych. 

§  5 
Uprawnienia i obowiązki słuchaczy 

1. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz otrzymuje:  
1) regulamin studiów podyplomowych MBA,  
2) regulamin opłat wraz z cennikiem usług edukacyjnych,  
3) program i plan zajęć w poszczególnych modułach,  
4) materiały dydaktyczne.  

2. Słuchacze studiów podyplomowych MBA mają prawo do:  
1) wyboru starosty grupy, który reprezentuje słuchaczy wobec Dziekana Wydziału i władz WSB. Tryb 

wyboru starosty grupy określają słuchacze studiów MBA;  
2) korzystania z całości księgozbioru zgromadzonego w bibliotece Uczelni, udostępnianego zgodnie z jej 

regulaminem;  
3) dostępu do informacji, materiałów związanych z organizacją procesu dydaktycznego umieszczanych w 

wewnętrznym serwisie internetowym - Extranet.  
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4) udziału we wszystkich konferencjach, seminariach, warsztatach i wykładach organizowanych przez 
Uczelnię, o ile mają charakter otwarty;  

5) wyrażania opinii w zakresie rozwiązań organizacyjnych Uczelni, sposobu prowadzenia zajęć, 
programów, podręczników. Opinie oraz propozycje zmian można wyrażać za pośrednictwem ankiet 
dydaktycznych przeprowadzanych po zakończeniu każdego modułu, uwag zgłaszanych w imieniu 
grupy przez jej starostę, w formie memorandum kierowanego do władz Uczelni, bądź w formie uwag 
zgłaszanych w trakcie rozmowy z Dziekanem Wydziału lub przedstawicielami władz Uczelni.  

3. Słuchacz ma obowiązek:  
1) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni,  
2) zachowywania się w sposób nieuchybiający godności słuchacza i niegodzący w dobre imię Uczelni.  
4. Komunikacja Uczelni ze Słuchaczem:  
1) Za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, podstawowym narzędziem 

służącym do komunikowania się Uczelni ze Słuchaczem i Słuchacza z Uczelnią jest Extranet – 
wewnętrzny serwis internetowy, w którym systematycznie zamieszczane są informacje niezbędne 
Słuchaczowi do realizacji kształcenia, w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące Słuchaczy z 
zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 3.  

2) Słuchacz poprzez złożenie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na przekazywanie informacji 
poprzez Extranet z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 1.  

3) Zmiany dotyczące umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym Regulaminu opłat wymagają 
zgodnego porozumienia stron i formy pisemnej.  

4) Słuchacz zobowiązany jest przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić informacje opublikowane w 
systemie.  

5) Szczegółowe zasady korzystania z systemu informatycznego określa odrębny Regulamin użytkowania 
Extranetu przez Słuchaczy, którego treść znajduje się w Extranecie. Regulamin dostępny jest do wglądu 
w Biurze Centrum Studiów Podyplomowych.  

6) Szczegółowe zasady korzystania z systemu informatycznego określa odrębny Regulamin użytkowania 
Extranetu przez Słuchaczy, którego treść znajduje się w Extranecie.  

§ 6 
Warunki ukończenia studiów 

1. Podstawą ukończenia studiów podyplomowych MBA jest:  
1) zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych programem,  
2) uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej oraz pozytywnej oceny z jej obrony,  
3) uregulowanie wszystkich należności wobec WSB w Toruniu,  
4) rozliczenie się z biblioteką WSB w Toruniu.  
2. Absolwenci otrzymują:  
1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA wystawiony przez Wydział, na którym były 
realizowane studia podyplomowe MBA, wraz z wykazem zaliczonych modułów / przedmiotów i 
uzyskanych ocen  
2) dyplom potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych MBA sygnowany przez przedstawicieli WSB w 
Toruniu i Franklin University.  

§ 7 
Skreślenie z listy słuchaczy 

1. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku:  
1) złożenia przez słuchacza pisemnego wniosku do Dziekana Wydziału o skreślenie z listy słuchaczy,  
2) nieuzyskania pozytywnej oceny z pracy końcowej lub pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej,  
3) niewniesienia opłaty za studia w terminie przewidzianym harmonogramem opłat określonym w regulaminie opłat 
stanowiącym złącznik do umowy o świadczenie usług edukacyjnych,  
4) nieetycznego zachowania słuchacza w związku z realizowanymi przez niego studiami podyplomowymi MBA lub 
dokonania czynu uchybiającego jego godności, bądź naruszającego dobre imię albo reputację Uczelni.  
 
2. Po skreśleniu z listy słuchaczy, słuchacz zobowiązany jest do rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, w 
tym do uiszczenia należności za studia oraz do rozliczenia się z biblioteką.  
3. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Dziekan Wydziału.  
4. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni (liczonych od dnia doręczenia decyzji bezpośrednio 
słuchaczowi) od decyzji Dziekana Wydziału o skreśleniu z listy słuchaczy do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora jest 
ostateczna.  
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§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji Dziekana Wydziału do Rektora Uczelni w ciągu 14 dni 
od dnia jej doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna. Decyzje Dziekana i Rektora są doręczane słuchaczowi listownie lub 
bezpośrednio podczas zajęć, za potwierdzeniem ich odbioru.  
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 roku.  
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§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
6. Studia podyplomowe Master of Public Administration (MPA) są organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, 

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.  
7. W celu zapewnienia najwyższej jakości programu MPA została powołana Rada Programowa MPA, w której skład wchodzą 

przedstawiciele Uczelni oraz przedstawiciele administracji publicznej.  
8. Kierownik Programu MPA odpowiedzialny jest, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Programowej MPA, za 

merytoryczną i dydaktyczną stronę programu oraz organizację procesu nauki na studiach podyplomowych MPA.  
9. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji studiów podyplomowych MPA oraz prawa  

i obowiązki słuchaczy podejmujących studia podyplomowe MPA na Uczelni poczynając od edycji 2018-2020.  
§ 2 

Zasady przyjmowania na studia 
 

4. Słuchaczem studiów podyplomowych MPA może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych albo równorzędnym dyplomem innego kraju uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada 
co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w administracji publicznej).  

5. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe MPA, w szczególności terminy i wykaz wymaganych dokumentów 
zostały określone w „Zasadach rekrutacji na studia podyplomowe MPA”.  

§ 3 
Opłata za studia 

 
3. Studia podyplomowe MPA są odpłatne.  
4. Rodzaj i wysokość wszystkich opłat oraz terminy ich wnoszenia określa w uchwale Zarząd Uczelni.  

 
 

§  4 
Uprawnienia i obowiązki słuchaczy 

 
1. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz otrzymuje:  

                1) regulamin studiów podyplomowych MPA,  
                2) regulamin opłat wraz z cennikiem usług edukacyjnych, 
                3) program i plan zajęć w poszczególnych modułach,  
                 

2. Słuchacze studiów podyplomowych MPA mają prawo do:  
                1) wyboru starosty grupy, który reprezentuje słuchaczy wobec Dziekana Wydziału  
                      i władz WSB. Tryb wyboru starosty grupy określają słuchacze studiów MPA;  
                2)   korzystania z całości księgozbioru zgromadzonego w bibliotece Uczelni,  
                      udostępnianego zgodnie z jej regulaminem;  
                3)   dostępu do informacji, materiałów związanych z organizacją procesu dydaktycznego 
                      umieszczanych w wewnętrznym serwisie internetowym – Extranet;  

4) udziału we wszystkich konferencjach, seminariach, warsztatach i wykładach                                                                   
organizowanych przez Uczelnię, o ile mają charakter otwarty;  

5) wyrażania opinii w zakresie rozwiązań organizacyjnych Uczelni, sposobu prowadzenia zajęć, programów, podręczników. 
Opinie oraz propozycje zmian można wyrażać za pośrednictwem ankiet dydaktycznych przeprowadzanych po 
zakończeniu każdego modułu, oraz uwag zgłaszanych w imieniu grupy przez jej starostę Dziekanowi Wydziału lub 
przedstawicielowi władz Uczelni.  

3.    Słuchacz ma obowiązek:  
         1) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni,  
          2) zachowywania się w sposób nieuchybiający godności słuchacza i niegodzący w dobre imię Uczelni                                         
 
4.  Komunikacja Uczelni ze Słuchaczem:  
        1) Za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, podstawowym narzędziem służącym do 
komunikowania się Uczelni ze Słuchaczem i Słuchacza z Uczelnią jest Extranet – wewnętrzny serwis internetowy, w którym 
systematycznie zamieszczane są informacje niezbędne Słuchaczowi do realizacji kształcenia, w szczególności regulaminy i zarządzenia 
dotyczące Słuchaczy z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 3. 
        2) Słuchacz poprzez złożenie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na przekazywanie informacji poprzez Extranet z 
zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 1.  
        3) Zmiany dotyczące umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym Regulaminu opłat wymagają zgodnego porozumienia 
stron i formy pisemnej.  
        4) Słuchacz zobowiązany jest przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić informacje opublikowane  
     w systemie.  
        5) Szczegółowe zasady korzystania z systemu informatycznego określa odrębny Regulamin    użytkowania Extranetu przez 
Słuchaczy, którego treść znajduje się w Extranecie. Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Centrum Studiów Podyplomowych.  
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§ 5 
Organizacja procesu nauczania 

 
26. Program kształcenia studiów podyplomowych MPA uchwalany jest przez Radę Wydziału.  
27. Program studiów podyplomowych MPA określa szczegółowy zakres tematyczny przedmiotów realizowanych w ramach 

poszczególnych modułów. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz pozostałe terminy organizacyjne określa w formie 
pisemnej Kierownik Programu MPA.  

28. Plan zajęć określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych modułów.  
29. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacz obowiązany jest do uczestnictwa w 80 % łącznej liczby godzin kontaktowych. 

W przypadku nieobecności przekraczającej 20 % zaplanowanych zajęć decyzję o zaliczeniu przedmiotu pozostawia się 
Kierownikowi Programu MPA. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lub zwolnienia z zająć 
Słuchacza określa Kierownik Programu MPA. Słuchacz powinien poinformować Kierownika Programu MPA nie później niż 
do 7 dni od wystąpienia nieobecności w formie pisemnej.  

30. Na pisemny wniosek Słuchacza, Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na przerwę w nauce 
w danym roku akademickim na okres nie dłuższy niż jeden rok. Słuchacz, który zamierza kontynuować naukę po przerwie ma 
obowiązek zgłosić się do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych w terminie do 15 października kolejnego roku 
akademickiego. Kontynuowanie nauki uwarunkowane jest uruchomieniem kierunku w następnym roku akademickim.  Zamiar 
kontynuowania studiów Słuchacz potwierdza w formie pisemnej. Brak oświadczenia Słuchacza o dalszym kontynuowaniu nauki 
w wyżej określonym terminie, powoduje automatyczne skreślenie z listy Słuchaczy. Wystąpienie z wnioskiem o kolejną przerwę 
w nauce jest niedopuszczalne.  

31. Słuchacz, który zrezygnuje ze studiów w trakcie ich trwania, lub zostanie skreślony z listy słuchaczy, tylko częściowo wypełniwszy 
wymagania dotyczące ukończenia studiów podyplomowych MPA, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zaliczenie 
ukończonych modułów.  

32. Zasady zaliczania modułów określa karta przedmiotu.  
33. Harmonogram zaliczania modułów określa w formie pisemnej Kierownik Programu MPA. Prace zaliczeniowe złożone w 

terminie późniejszym niż 1 tydzień po wyznaczonym terminie nie zostaną przekazane do oceny, co jest jednoznaczne z 
nieuzyskaniem zaliczenia danego modułu.  

34. Wszystkie prace zaliczeniowe (indywidualne i grupowe) powinny być przygotowane przez słuchaczy samodzielnie (nie mogą być 
przepisane, skopiowane czy przedłożone już wcześniej do czyjejkolwiek oceny) zgodnie z zasadami i kryteriami zaliczenia 
zawartymi w charakterystyce poszczególnych modułów lub przekazanymi przez prowadzących zajęcia z danego przedmiotu. W 
przypadku niezastosowania się słuchacza do powyższej reguły, Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o jego skreśleniu z listy 
słuchaczy.  

35. Prace zaliczeniowe i egzaminy pisemne oceniane są przez prowadzących zajęcia w danym module.  
36. Wyniki prac zaliczeniowych i egzaminów oraz ocena z pracy końcowej i jej obrony wyrażane są  

w skali od 0 do 100%. Słuchacz zalicza dany moduł/pracę końcową i jej obronę, jeśli otrzymał co najmniej 51%.  
37. Oceny wpisywane na świadectwie wyrażone są w skali 2-5, z uwzględnieniem tzw. ocen połówkowych.  
38. W przypadku niezaliczenia danego modułu słuchaczom przysługuje prawo do jednokrotnego poprawkowego zaliczenia. Decyzję 

o terminie i formie zaliczenia poprawkowego podejmuje  
w formie pisemnej Kierownik Programu MPA w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia w ramach danego modułu.  
W przypadku niezaliczenia poprawkowego modułu słuchacz może wnioskować do Dziekana Wydziału o warunkowe zaliczenie 
semestru i warunkowy wpis na kolejny semestr wraz  
z powtarzaniem niezaliczonych zajęć. Opłata za powtarzanie modułu jest określona w tabeli opłat dla słuchaczy studiów 
podyplomowych i MPA.  

39. W trakcie studiów słuchacz ma obowiązek informować Biuro Programu MPA o wszelkich zmianach danych osobowych 
podanych w kwestionariuszu osobowym w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności dotyczących zmiany nazwiska,  adresu 
zamieszkania i danych kontaktowych. 

 
§ 6 

Warunki ukończenia studiów 
 

1. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej i jej 
obrony.  

2. Prace końcowe są przygotowywane w grupach liczących od 2 do 4 słuchaczy.  
3. Temat pracy końcowej ustala zespół w uzgodnieniu z promotorem.  
4. Terminy złożenia pracy końcowej ustala w formie pisemnej Kierownik Programu MPA.  
5. Ocena pracy końcowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora  

i recenzenta.  
6. W przypadku negatywnej oceny pracy końcowej zespół zobowiązany jest do dokonania poprawek zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w pisemnym uzasadnieniu oceny dokonanej przez promotora  
i recenzenta. Po dokonaniu poprawek praca końcowa jest przedkładana ponownie do oceny  
wg zasad zawartych w § 5 pkt 11. Zespół ma prawo tylko do jednokrotnego wprowadzenia poprawek i jednokrotnej ponownej 
oceny pracy końcowej.  

7. Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem modułów oraz uzyskanie pozytywnej 
oceny pracy końcowej.  

8. Ostateczną ocenę z obrony pracy końcowej ustala co najmniej trzyosobowa komisja powołana przez Dziekana Wydziału. Skala 
ocen stosowana przez komisję jest zgodna z zapisami w § 5 pkt 11.  

9. Zespołowi, który z obrony pracy końcowej otrzymał ocenę negatywną, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin obrony, który 
jest terminem ostatecznym. 
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10. Ostateczny wynik studiów jest sumą:  
a. 60% średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich modułów,  
b. 20% oceny z pracy końcowej,  
c. 20% oceny z obrony pracy końcowej.  

Na świadectwie wpisuje się ostateczny wynik studiów będący pochodną przeliczenia ocen z zaliczenia                   modułów, pracy 
końcowej i obrony pracy końcowej o jakim mowa wyżej według następującej skali: 
 

do 3,25  Dostateczny  

3,26 - 3,75  Dostateczny plus  

3,76 - 4,25  Dobry  

4,26 - 4,50  Dobry plus  

od 4,51  Bardzo dobry  

 
11. Absolwenci otrzymują:  

1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MPA wystawiony przez Wydział, na którym      były realizowane studia 
podyplomowe MPA, wraz z wykazem zaliczonych modułów/ przedmiotów i uzyskanych ocen, 
2) dyplom potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych MPA sygnowany przez przedstawicieli WSB w Toruniu 

 
 

§ 7 
Skreślenie z listy słuchaczy 

 
1. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku:  

1) złożenia przez słuchacza pisemnego wniosku do Dziekana Wydziału o skreślenie z listy słuchaczy,  
 2)   nieuzyskania pozytywnej oceny z pracy końcowej lub pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej,  
 3)   niewniesienia opłaty za studia w terminie przewidzianym harmonogramem opłat określonym  

w regulaminie opłat stanowiącym załącznik do umowy o świadczenie usług edukacyjnych,  
4) nieetycznego zachowania słuchacza w związku z realizowanymi przez niego studiami podyplomowymi MPA lub dokonania 

czynu uchybiającego jego godności, bądź naruszającego dobre imię albo reputację Uczelni.  
 
2. Po skreśleniu z listy słuchaczy, słuchacz zobowiązany jest do rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, w tym do 
uiszczenia należności za studia oraz do rozliczenia się z biblioteką.  
3. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Dziekan Wydziału.  
4. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni (liczonych od dnia doręczenia decyzji bezpośrednio słuchaczowi) od 
decyzji Dziekana Wydziału o skreśleniu z listy słuchaczy do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieprzewidziane powyższym regulaminem rozwiązywane są decyzją Dziekana. 
2.  Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji Dziekana Wydziału do Rektora Uczelni w ciągu 14 dni od dnia jej 

doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna. Decyzje Dziekana i Rektora są doręczane słuchaczowi listownie lub bezpośrednio 
podczas zajęć, za potwierdzeniem ich odbioru.  

3.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 roku. 
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Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów MBA 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/19 
 

CZĘŚĆ A 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 

1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji oraz innych praw 
przysługujących Kandydatom na studia, Słuchaczom GTEBA. 

2. W WSB obowiązują następujące promocje: 
a) Promocje czasowe dla Kandydatów na studia; 
b) Promocje firmowe: umowy holdingowe, porozumienia lokalne lub Program Firma; 
c) Inne promocje obowiązujące w WSB (CZĘŚĆ B Regulaminu). 

 
§ 2 

 
PROMOCJE CZASOWE 

 

1. Do promocji czasowych zalicza się bon edukacyjny, na który składa się: 
a) Promocja we wpisowym; 
b) Promocja w czesnym. 

2. Do skorzystania z promocji we wpisowym oraz promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie następujące 
warunki: 

a) zapisze się na studia przez Internet za pośrednictwem modułu Zapisów Przez Internet (ZPI) lub bezpośrednio w Biurze 
Rekrutacji w wyznaczonym dla danej promocji terminie; 

b) złoży komplet dokumentów oraz podpisze umowę o świadczenie usług edukacyjnych w  terminie 7 dni od daty zapisu . 

3. Wysokość promocji, o których mowa w niniejszym paragrafie, terminy obowiązywania oraz sposób rozliczania określa załącznik do 
niniejszego Regulaminu. 

4. Konwent na mocy uchwały może udzielić Kanclerzowi prawa do przedłużenia okresu i warunków promocji. 
 

§ 3 
PROMOCJE FIRMOWE: UMOWY HOLDINGOWE, POROZUMIENIA LOKALNE LUB PROGRAM FIRMA 

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania promocji określone są w Regulaminie Programu Firma lub porozumieniu lub umowie 
zawieranymi pomiędzy WSB a firmą. 

2. Promocje firmowe nie łączą się z innymi promocjami określonymi w niniejszym Regulaminie.  
 

§ 4 
ZAOKRĄGLENIE PROMOCJI 

W przypadku, kiedy wartość promocji nie jest podzielna przez ilość wybranych rat, wówczas sumę wszystkich przyznanych promocji 
zaokrągla się do pełnych złotówek na korzyść Słuchacza. 
 
 

CZĘŚĆ B 
INNE PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W WSB 

 
§ 5 

PASZPORT WSB 
1. Program Paszport WSB  dla Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu realizowany jest poprzez: 
a) Pomoc Biur Karier wszystkich WSB w zakresie dostępu do ofert pracy. 
b) Możliwość zmiany uczelni macierzystej na inną WSB na studia podyplomowe w trakcie studiów bez ponoszenia kosztów opłaty 

wpisowej. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w trybie indywidualnym przez WSB. 
c) Możliwość korzystania z księgozbiorów czytelni w każdej Wyższej Szkole Bankowej. 
 

§ 6 
PROMOCJA POLECAM 

1. Z promocji POLECAM mogą skorzystać kandydaci na studia, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych z wyłączeniem 
studiów MBA. 

2. Promocja POLECAM upoważnia do zniżki w czesnym w wysokości 10% (naliczonego czesnego rocznego) dla każdego, kto 
skutecznie poleci studia I, II stopnia lub studia podyplomowe osobie, niebędącej studentem lub absolwentem WSB w Toruniu. 

3. Promocja przysługuje wyłącznie jeden raz w roku, bez względu na liczbę osób, którym zostały polecone studia 
4. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata kompletu dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych oraz złożenie przez kandydata i osobę uprawniona do promocji oświadczenia rekomendacji studiów. 
5. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zniżki, jeżeli osoba, której polecono studia w WSB w Toruniu nie podejmie 

studiów lub z nich zrezygnuje w terminie do dnia 31.01.2019 r. (dla rekrutacji letniej) lub do dnia 30.06.2019 r. (dla rekrutacji zimowej). 
6. Aby skorzystać z promocji, należy złożyć w Biurze Rekrutacji wniosek w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31.10.2018 r. (w 

rekrutacji letniej) lub do dnia 15.03.2019 r. (w rekrutacji zimowej). 
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7. Promocja zostanie rozliczona proporcjonalnie w pierwszym roku z tytułu  czesnego w roku akademickim, w którym nastąpiło 
polecenie. 
 

§ 7 
ZASADY ŁĄCZENIA PROMOCJI 

1. Promocje nie podlegają kumulacji z wyjątkiem decyzji Zarządu oraz indywidualnych decyzji Władz WSB.  
2. Wysokość przyznanych promocji nie może przekroczyć wysokości 100% obowiązującego Słuchacza czesnego. Oznacza to, że w 

przypadku spełnienia warunków do przyznania promocji w łącznej wysokości przekraczającej 100% wysokości czesnego 
obowiązującego Słuchacza, Słuchacz nie będzie rościł sobie prawa do wypłacenia przez WSB nierozliczonego świadczenia lub 
rozliczenia go w dalszym okresie lub w jakikolwiek inny sposób. 

3. W przypadku uzyskania prawa do więcej niż jednej promocji zgodnie z ust.1, każda kolejna obliczana jest od wysokości czesnego 
obniżonego z tytułu uprzednio przyznanej, z zastrzeżeniem zapisów §3. 

4. Rozliczenie promocji następuje w kolejności: pierwsza - wartość kwotowa, następna - wartość procentowa. 
5. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych w obowiązującej Słuchacza umowie o 

świadczenie usług edukacyjnych.  
 

§ 8 
ZAOKRĄGLENIE PROMOCJI UJĘTYCH W CZĘŚCI B 

1. W przypadku, kiedy wartość promocji kwotowej nie jest podzielna przez ilość wybranych rat, wówczas sumę wszystkich przyznanych 
promocji zaokrągla się do pełnych złotówek na korzyść Studenta. 

2. W przypadku, kiedy wartość promocji procentowej nie jest wartością całkowitą, wówczas  przyznaną  promocję zaokrągla się do 
pełnych złotówek na korzyść Studenta. 

  
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Skorzystanie przez Kandydata na studia lub Słuchacza z którejkolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. W wypadku pojawienia się w WSB innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odrębne przepisy. 

Niewywiązywanie się Słuchacza z obowiązków wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd WSB. 
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Regulamin promocji dla słuchaczy studiów MPA  
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/19 
 

CZĘŚĆ A 
 

§1 
PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 

 
1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji oraz innych praw 

przysługujących Kandydatom na studia, Słuchaczom Grupy WSB. 
2. W WSB obowiązują następujące promocje: 

a)  Promocje czasowe dla kandydatów na studia; 
b) Promocje firmowe: umowy holdingowe, porozumienia lokalne lub Program Firma; 
c) Promocje obowiązujące w WSB (część B Regulaminu). 
 

§2 
PROMOCJE CZASOWE 

 

3. Do promocji czasowych zalicza się bon edukacyjny, na który składa się: 
a) Promocja we wpisowym, 
b) Promocja w czesnym. 

4. Do skorzystania z promocji we wpisowym oraz promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie następujące 
warunki: 
a)  zapisze się na studia przez Internet za pośrednictwem formularza ZPI; 
b) w przypadku studiów MPA złoży komplet dokumentów, przejdzie pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i podpisze umowę 

o świadczenie usług edukacyjnych w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się na studia MPA 

5. Promocje w czesnym wymienione w ust. 1 rozliczane są przez cały okres studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie z 
harmonogramem. 

6. Rozliczanie promocji następuje od czesnego standardowego, za wybrane studia, zawartego w obowiązującej słuchacza umowie o 
świadczeniu usług edukacyjnych, proporcjonalnie do wybranej przez słuchacza liczby rat. 

7. Wysokość promocji określa uchwała zarządu WSB w Toruniu nr 17/2018 
 

§3 
PROMOCJE FIRMOWE: UMOWY HOLDINGOWE, POROZUMIENIA LOKALNE LUB PROGRAM FIRMA 

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania promocji określone są w Regulaminie Programu Firma lub porozumieniu lokalnym lub umowie 
holdingowej zawartej między Uczelnią a firmą. 

2.     Promocje firmowe nie łączą się z innymi promocjami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 

 
                §4 

ZAOKRĄGLENIE PROMOCJI UJĘTYCH W CZĘŚCI A 
 

W przypadku, kiedy wartość promocji nie jest podzielna przez liczbę wybranych rat, wówczas sumę wszystkich przyznanych promoc ji 
zaokrągla się do pełnych złotych na korzyść słuchacza. 

 
 

CZĘŚĆ B 
INNE PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W WSB 

 
 

§5 
PROMOCJA POLECAM 

 

1. Z promocji POLECAM mogą skorzystać kandydaci na studia, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych z wyłączeniem 
studiów MPA. 

 
§6 

ZASADY ŁĄCZENIA PROMOCJI 
 

1. Promocje nie podlegają kumulacji z wyjątkiem decyzji Zarządu oraz indywidualnych decyzji Władz WSB. 
2. Wysokość przyznanych promocji nie może przekroczyć wysokości 100% obowiązującego Słuchacza czesnego. Oznacza to, że w 

przypadku spełnienia warunków do przyznania promocji w łącznej wysokości przekraczającej 100% wysokości czesnego 
obowiązującego Słuchacza, Słuchacz nie będzie rościł sobie prawa do wypłacenia przez WSB nierozliczonego świadczenia lub 
rozliczenia go w dalszym okresie lub w jakikolwiek inny sposób. 

3. W przypadku uzyskania prawa do więcej niż jednej promocji zgodnie z ust.1, każda kolejna obliczana jest od wysokości czesnego 
obniżonego z tytułu uprzednio przyznanej, z zastrzeżeniem zapisów § 3. 
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4. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych w obowiązującej Słuchacza umowie o 
świadczenie usług edukacyjnych.  

 
 

§7 
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.  Skorzystanie przez Kandydata na studia lub Słuchacza z którejkolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  
2. W wypadku pojawienia się w WSB innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odrębne przepisy. Niewywiązywanie 
się Słuchacza z obowiązków wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd WSB. 
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§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu są  odpłatne. 
2. Regulamin niniejszy określa rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia przez Słuchaczy studiów podyplomowych i studiów Master 

of Business Administration oraz Franklin University Master of Business Administration rozpoczynających naukę w roku 
akademickim 2018/2019 

3. Wysokość opłat i harmonogram ich wnoszenia ustala Zarząd WSB w Toruniu i ogłasza w Tabeli opłat usług edukacyjnych dla 
Słuchaczy studiów podyplomowych/ Słuchaczy studiów Master of Business Administration, zawartej w umowie o 
świadczenie usług edukacyjnych 

4. Opłaty regulowane są w formie przelewu na konto bankowe Uczelni. Za datę uregulowania uważa się datę wpływu środków 
na konto bankowe Uczelni. 

5. Zadania Dziekana określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać powierzone innym osobom w oparciu o udzielone 
pełnomocnictwo. 

 
§ 2 

CZESNE ZA STUDIA 
 
1. Termin „czesne” użyty w niniejszym regulaminie określa opłaty dotyczące świadczenia usług edukacyjnych związanych z 

kształceniem na studiach podyplomowych, w tym na studiach Master of Business Administration, Franklin University Master 
of Business Administration. 

2. Uczelnia gwarantuje stałość wysokości czesnego przez cały okres trwania studiów podyplomowych. 
3. Podstawowym trybem uiszczania czesnego na rocznych studiach podyplomowych jest zapłata w 10 ratach, stanowiącym 

podstawę kalkulacji ceny usługi edukacyjnej Podstawowym trybem uiszczania czesnego na 3-semestralnych studiach 
podyplomowych jest zapłata w 15 ratach miesięcznych oraz 20 ratach na 4-semestralnych studiach podyplomowych .   Czesne 
za naukę może być wnoszone ponadto: 
a) w 1 racie 
b) w 2 ratach rocznych (dla Słuchaczy 4-semestralnych studiów podyplomowych) 
c) w 4  ratach (semestralnych (dla Słuchaczy 4-semestralnych studiów podyplomowych 
d) w 10 ratach miesięcznych (dla Słuchaczy rocznych studiów podyplomowych) w zależności od kierunku 
e) w 15 ratach miesięcznych (dla Słuchaczy 3-semestralnych studiów podyplomowych) 
f) w 20 ratach miesięcznych (dla Słuchaczy 4-semestralnych studiów podyplomowych) 

4. Podstawowym trybem uiszczania czesnego na studiach podyplomowych Master of Business Administration, Executive Master 
of Business Administration i Franklin University Master of Business Administration jest zapłata w 20 ratach miesięcznych. 
Czesne za naukę może być wnoszone ponadto: 
a) w 1 racie  
b) w 2 ratach (rocznych) 
c) w 4 ratach (semestralnych) 
d) w 20 ratach miesięcznych 

5. Zmiana trybu uiszczania czesnego w danym semestrze wymaga złożenia deklaracji, obustronnie podpisanej przez Uczelnie 
oraz słuchacza i możliwa jest tylko do dnia, w którym następuje pierwsza płatność zgodnie z harmonogramem wnoszenia 
czesnego.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może zmienić tryb uiszczania czesnego na podstawie deklaracji złożonej 
przez Słuchacza poza terminami wymienionymi w ust. 5  

7. W przypadku zmiany kierunku studiów podyplomowych wysokość czesnego ulega zmianie  w miesiącu wydania decyzji,  
zgodnie z ustalonym kierunkiem studiów.  

8. W przypadku udzielenia zgody na przerwę w nauce, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy Słuchaczy, Słuchacz 
zobowiązany jest do wniesienia czesnego liczonego proporcjonalnie do wykorzystanego okresu studiów. Jeżeli Słuchacz opłacił 
czesne za semestr, rok lub cały okres studiów z góry otrzyma od Uczelni zwrot części opłaty czesnego wniesionej z góry 
wyłącznie za niewykorzystany okres studiów. 

 
§ 3 

INNE OPŁATY 
 

1. Uczelnia pobiera jednorazowe opłaty z tytułów innych niż czesne w wysokości wskazanej  w Umowie o świadczenie usług 
edukacyjnych 

2. Termin „inne opłaty” użyty w niniejszym regulaminie określa opłaty związane ze świadczeniem usług edukacyjnych, tj. w 
szczególności postępowanie związane z przyjęciem na studia, wznowieniem studiów, wydaniem dokumentów związanych z 
tokiem studiów lub duplikatów tych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Opłata za pisemne upomnienie wysłane listem poleconym „za potwierdzeniem odbioru” wskazana w umowie o świadczenie 
usług edukacyjnych naliczana jest również po rozwiązaniu niniejszej umowy na zasadach określonych w tej umowie. 

4. Pozytywna decyzja Dziekana Wydziału lub Dyrektora Programu MBA o wznowieniu studiów może zostać podjęta wobec 
Słuchacza rozliczonego finansowo z Uczelnią. Warunkiem wejścia w życie wznowienia studiów jest uiszczenie jednorazowej 
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opłaty za wznowienie studiów w wysokości i terminie wskazanym w umowie o świadczenie usług edukacyjnych do niniejszego 
Regulaminu. 

5. Słuchacz kontynuujący naukę nie ze swoim rocznikiem, z którym rozpoczął naukę (powracającym po przerwie w nauce lub 
skierowany na powtarzanie semestru), płaci czesne w wysokości określonej w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 
Słuchacz kontynuujący naukę nie ze swoim rocznikiem, z którym rozpoczął naukę (wznawiający studia), płaci czesne w 
wysokości określonej dla rocznika, na którym obecnie studiuje  

 
§ 4 

OPŁATY ZA NIETERMINOWE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 
 
1. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, następuje obciążenie 

odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty, począwszy od dnia następującego po dniu wymagalności czesnego, do 
czasu całkowitego uregulowania wyznaczonej raty czesnego. 

2. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, Słuchacz skreślony z listy 
słuchaczy zostanie obciążony odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia do dnia spłaty 
zadłużenia. 

 
§ 5 

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Słuchacza istnieje możliwość odroczenia terminu 

płatności czesnego za zgodą Dziekana. Słuchacz, który uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności nie jest zobowiązany do 
uiszczenia odsetek za opóźnienie w płatności za okres liczony od dnia złożenia wniosku do terminowego uregulowania 
zobowiązań wynikających z decyzji Dziekana Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń.  

2. W przypadku powstania zaległości w opłatach za studia Uczelnia wzywa Słuchacza do uiszczenia zaległości. W przypadku braku 
wpłaty w określonym terminie Dziekana Działu  Studiów Podyplomowych może wydać decyzje o skreśleniu z listy Słuchaczy, 
od której Słuchaczowi przysługuje prawo złożenia odwołania w trybie określonym w Regulaminie studiów i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W przypadku powstania zaległości w opłatach za studia, niezależnie od konsekwencji płynących z Regulaminu studiów, 
Uczelnia zastrzega sobie prawo podjęcia wobec Słuchacza przewidzianych przepisami prawa działań mających na celu 
windykację długu. 

4. Po skreśleniu z listy studentów Słuchacz jest zobligowany do uiszczenia należności za naukę, ustalonej proporcjonalnie do 
liczby zjazdów wynikających z harmonogramu studiów podyplomowych do momentu skreślenia. 

§ 6 
KOMUNIKACJA UCZELNI ZE SŁUCHACZEM 

 
1. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, pisemnego powiadamiania Dziekanatu 

Uczelni o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencji, telefonów, adresu poczty 
elektronicznej. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, pisemnego powiadomienia Słuchacza o 
każdorazowej zmianie nazwy, danych teleadresowych siedziby Uczelni. 

3. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych adresowych zgodnie z ust. 1 i 2, domniemuje się, że korespondencja 
wysłana na podany uprzednio adres została skutecznie doręczona. 

4. Za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, podstawowym narzędziem służącym do komunikowania 
się Uczelni ze Słuchaczem i Słuchacza z Uczelnią jest Extranet – wewnętrzny serwis internetowy, w którym systematycznie 
zamieszczane są informacje niezbędne Słuchaczowi, w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące Słuchaczy. 

5. Słuchacz poprzez złożenie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na przekazywanie informacji poprzez Extranet z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

§ 7 
SYSTEM PROMOCJI 

 
W trakcie studiów w Uczelni Słuchacz ma prawo korzystać z promocji w opłatach, szczegółowo określonych w Regulaminie 
promocji. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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Załącznik do Regulaminu finansowania studiów dla słuchaczy studiów podyplomowych i Master of Business Administration  dla 
naboru w roku akademickim 2018/2019 
 

10 rat 
Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

2 
raty 

Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

1 rata 
Nabór 
letni 

Nabór  
zimowy 

rata jednorazowa 
za studia 

Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

I rata 15.10 15.03 I rata 15.10 15.03 I rata 15.10 15.03 I rata 15.10 15.03 

II rata 15.11 15.04                

III rata 15.12 15.05                

IV rata 15.01 15.06                

V rata 15.02*** 15.07****                

VI rata 15.03 15.10 
II 

rata 
15.03 15.10 

   
      

VII rata 15.04 15.11                

VIII 
rata 

15.05. 15.12       
   

      

IX rata 15.06 15.01                

X rata 15.07* 15.02**                

*Słuchacze naboru letniego ostatniego roku studiów regulują ostatnią ratę czesnego dla wyboru 10 rat w terminie do 01.07.  
** Słuchacze naboru zimowego ostatniego roku studiów regulują ostatnią ratę czesnego dla wyboru 10 rat w terminie do 01.02. 
*** Słuchacze naboru letniego, studiów 3 semestralnych, ostatniego roku studiów regulują ostatnią ratę czesnego dla wyboru 10 rat w 
terminie do 01.02.  
**** Słuchacze naboru zimowego, studiów 3 semestralnych, ostatniego roku studiów regulują ostatnią ratę czesnego dla wyboru 10 rat w 
terminie do 01.07. 
W przypadku uruchomienia studiów w innych okresach niż przewidziane w tabeli obowiązuje harmonogram przesunięty odpowiednio w 
stosunku do podstawowego terminu uruchomienia studiów. 
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Czesne 

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 

Kierunek studiów podyplomowych liczba semestrów 
Cena katalogowa 

1 rata 2 raty 10 rat 

Administracja samorządowa 2 3 950 zł 1 975 zł 395 zł 

Agile- zwinne metodyki zarządzania projektami 2 4 750 zł 2 375 zł 475 zł 

Akademia Biznesu Rodzinnego 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Akademia Lean Leadera 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Akademia lidera w oświacie  2 3 750 zł 1 875 zł 375 zł 

Akademia menedżera  2 4 750 zł 2 375 zł 475 zł 

Akademia menedżera sprzedaży 2 4 500 zł 2 250 zł 450 zł 

Akademia przywództwa 2 4 450 zł 2 225 zł 445 zł 

Akademia Sport Master Class 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Akademia Trenera Biznesu 2 6 150 zł 3 075 zł 615 zł 

Analityk finansowy 2 3 600 zł 1 800 zł 360 zł 

Aplikacje internetowe i mobilne - on line 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 4 550 zł 2 275 zł 455 zł 

Coaching 2 6 150 zł 3 075 zł 615 zł 

Design Management 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Doradztwo zawodowe i coaching kariery 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Dziennikarstwo multimedialne dla praktyków 2 4 650 zł 2 325 zł 465 zł 

Edukacja Montessorii  w placówkach oświatkowych 
ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych 

2 3 550 zł 1 775 zł 355 zł 

Event menagement 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Executive marketing  2 5 000 zł 2 500 zł 500 zł 

HR Business Partner z controllingiem personalnym  2 4 450 zł 2 225 zł 445 zł 
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HR menedżer  2 4 400 zł 2 200 zł 440 zł 

Inspektor Ochrony danych osobowych - RODO 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Inwestycje alternatywne 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Język angielski w biznesie 2 3 650 zł 1 825 zł 365 zł 

Kadry i płace w praktyce 2 4 750 zł 2 375 zł 475 zł 

Logistyka w biznesie 2 4 600 zł 2 300 zł 460 zł 

Mentoring Menedżerski 2 5 100 zł 2 550 zł 510 zł 

Nauczyciel na starcie- studia doskonalące 2 3 350 zł 1 675 zł 335 zł 

Negocjacje i mediacje w biznesie 2 4 250 zł 2 125 zł 425 zł 

Neuroandragogika  2 3 550 zł 1 775 zł 355 zł 

Neurodydaktyka  2 3 650 zł 1 825 zł 365 zł 

Nowoczesne budowanie marki 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu 2 3 750 zł 1 875 zł 375 zł 

Nowoczesny marketing 2 3 950 zł 1 975 zł 395 zł 

Ochrona informacji niejawnych 2 4 250 zł 2 125 zł 425 zł 

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie  2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Organizacja i zarządzanie oświatą  2 3 500 zł 1 750 zł 350 zł 

Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności  2 3 550 zł 1 775 zł 355 zł 

Podstawy rachunkowości w praktyce  2 3 800 zł 1 900 zł 380 zł 

Psychologia w biznesie  2 3 950 zł 1 975 zł 395 zł 

Psychologia zarządzania zmianą w organizacji 2 3 950 zł 1 975 zł 395 zł 

Rachunkowość zarządcza - operacyjna i strategiczna 2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Terapia uzależnień i współuzależnionych 2 3 550 zł 1 775 zł 355 zł 

Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i 
serwerowych 

2 4 350 zł 2 175 zł 435 zł 

Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką 2 3 950 zł 1 975 zł 395 zł 
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Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Wycena nieruchomości  2 4 400 zł 2 200 zł 440 zł 

Zaawansowane zarządzanie programami i projektami  2 4 850 zł 2 425 zł 485 zł 

Zakupy w biznesie 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Zamówienia publiczne 2 3 950 zł 1 975 zł 395 zł 

Zarządzanie handlem detalicznym 2 4 150 zł 2 075 zł 415 zł 

Zarządzanie jakością  2 4 500 zł 2 250 zł 450 zł 

Zarządzanie produkcją 2 4 500 zł 2 250 zł 450 zł 

Zarządzanie projektami 2 5 400 zł 2 700 zł 540 zł 

Zintegrowane systemy informatyczne – SAP ERP  2 4 750 zł 2 375 zł 475 zł 

ZZL dla Menedżerów 2 4 400 zł 2 200 zł 440 zł 

OBSZAR PEDAGOGICZNY TRZY- I CZTEROSEMESTRALNY 

Kierunek studiów podyplomowych   1 rata 3 raty 15 rat 

Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem 
Aspergera oraz innymi zaburzeniami  

3 350 zł 1 216 zł 243 zł 

Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci 3 4 950 zł 1 650 zł 330 zł 

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 3 650 zł 1 216 zł 243 zł 

Neurologopedia 3 3 750 zł 1 250 zł 250 zł 

Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną  

3 3 950 zł 1 317 zł 263 zł 

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową 
(studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)  

3 3 550 zł 1 183 zł 237 zł 

Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

3 3 750 zł 1 250 zł 250 zł 

Studia pedagogiczne- nadające kwalifikacje do pracy 
pedagogicznej 

3 3 950 zł 1 317 zł 263 zł 

Surdopedagogika 3 3 750 zł 1 250 zł 250 zł 
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Terapia pedagogiczna i arterterapia 3 3 550 zł 1 183 zł 237 zł 

Terapia pedagogiczna i socjoterapia 3 3 550 zł 1 183 zł 237 zł 

Tyflopedagogika 3 3 750 zł 1 250 zł 250 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami 
integracji sensorycznej 

3 4 150 zł 1 383 zł 277 zł 

Kierunek studiów podyplomowych   1 rata 4 raty 20 rat 

Logopedia  4 
5 200 zł 1 300 zł 260 zł 

2 raty 2 600 zł 

 

 Studia MBA  

Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne 

1 24 850 zł 24 850 zł 

2 13 175 zł 26 350 zł 

4 7 100 zł 28 400 zł 

20 1 495 zł 29 900 zł 
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Opłaty inne niż czesne 

Rodzaj opłaty       Rodzaj studiów 
podyplomowych 

Kwota      Termin wnoszenia opłat 

Opłata za wznowienie studiów (opłata 
za postępowanie związane z ponownym 

przyjęciem na studia) 

Podyplomowe i MBA O z ł  
 

        Opłata za powtarzanie modułu lub 
wybór dodatkowego modułu 

MBA 

 
Powtarzanie niezaliczonego 
modułu w ramach indywidualnie 
zorganizowanych zajęć - opłata 
maksymalna 8.000 zł 

 
Do końca semestru, w 

którym następuje 
powtórzenie modułu 

Powtarzanie niezaliczonego 
modułu w ramach zajęć 
wynikających z  
harmonogramu - opłata 1/18 
kwoty czesnego wg 
zadeklarowanego trybu 
wnoszenia  
w ciągu całego toku studiowania 

Odsetki za zwłokę we wnoszeniu 
czesnego Podyplomowe i MBA ustawowe 

 

Opłata za przetrzymywanie książek z 
Biblioteki 

Podyplomowe i MBA 0,30 zł za dzień zwłoki 
 

  jednorazowa opłata za pisemne 
upomnienie wysłane listem poleconym 
łub/ i „za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru", dotyczące zaległości we 
wnoszeniu opłat za studia* 

Podyplomowe 1 MBA 10 zł 
    7 dni od daty wysłania 

wezwania 

Opłata końcowa** MBA 450 € 

30.06 (dla naboru letniego) 

15.03 (dla naboru zimowego) 

 

     Opłata za wydanie duplikatu świadectwa Podyplomowe i MBA 45 zł  
7 dni od daty złożenia 

wniosku 

dodatkowego odpisu świadectwa w 
tłumaczeniu na j. angielski 

Podyplomowe 50 zł 
     7 dni od daty złożenia 

wniosku 

     Opłata za wystawienie certyfikatu 
Franklin University 

Podyplomowe 260 zł   
     7 dni od daty złożenia 

wniosku 

* Wysokość niniejszej opłaty wynika z faktycznych kosztów poniesionych przez uczelnię w związku z przygotowaniem wezwania do 
uiszczenia zaległości finansowych, tj. koszt listu poleconego, zwrotnego potwierdzenia odbioru, koszty administracyjne związane ze 
sporządzeniem upomnienia. 
**Wg średniego kursu sprzedaży EURO, ustalonego przez Narodowy Bank Polski z dnia  31.05.2020 
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§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu są  odpłatne. 

2. Regulamin niniejszy określa rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia przez Słuchaczy studiów Master of Public Administration 
rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019. 

3. Wysokość opłat i harmonogram ich wnoszenia ustala Zarząd WSB w Toruniu i ogłasza w Tabeli opłat usług edukacyjnych dla 
Słuchaczy studiów Master of Public Administration, zawartej w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

4. Opłaty regulowane są w formie przelewu na konto bankowe Uczelni. Za datę uregulowania uważa się datę wpływu środków na 
konto bankowe Uczelni. 

5. Zadania Dziekana określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać powierzone innym osobom         
w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. 

 

§2 
CZESNE ZA STUDIA 

 
1. Termin „czesne” użyty w niniejszym regulaminie określa opłaty dotyczące świadczenia usług edukacyjnych związanych z 

kształceniem na studiach podyplomowych, w tym na studiach Master      of Public Administration 
2. Uczelnia gwarantuje stałość wysokości czesnego przez cały okres trwania studiów podyplomowych. 
3. Podstawowym trybem uiszczania czesnego na studiach podyplomowych Master of Public Administration, jest zapłata w 15 ratach 

miesięcznych. Czesne za naukę może być wnoszone ponadto: 
a) w 1 racie  
b) w 3 ratach (semestralnych) 
c) w 15 ratach (miesięcznych) 

4. Zmiana trybu uiszczania czesnego w danym semestrze wymaga złożenia deklaracji obustronnie podpisanej przez Uczelnię oraz 
Słuchacza i możliwa jest tylko do dnia, w którym następuje pierwsza płatność zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego.   

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może zmienić tryb uiszczania czesnego na podstawie deklaracji złożonej przez 
Słuchacza poza terminami wymienionymi w ust. 5  

6. W przypadku zmiany kierunku studiów podyplomowych wysokość czesnego ulega zmianie w miesiącu wydania decyzji, zgodnie z 
ustalonym kierunkiem studiów. 

7. W przypadku udzielenia zgody na przerwę w nauce, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy Słuchaczy, Słuchacz zobowiązany 
jest do wniesienia czesnego liczonego proporcjonalnie do wykorzystanego okresu studiów. Jeżeli Słuchacz opłacił czesne za semestr, 
rok lub cały okres studiów z góry otrzyma od Uczelni zwrot części opłaty czesnego wniesionej z góry wyłącznie za niewykorzystany 
okres studiów. 

 
 
 

§3 
INNE OPŁATY 

 

1. Uczelnia pobiera jednorazowe opłaty z tytułów innych niż czesne w wysokości wskazanej w Umowie o świadczenie usług 
edukacyjnych.  

2. Termin „inne opłaty” użyty w niniejszym regulaminie określa opłaty związane ze świadczeniem usług edukacyjnych, tj. w 
szczególności postępowanie związane z przyjęciem na studia, wznowieniem studiów, wydaniem dokumentów związanych z tokiem 
studiów lub duplikatów tych dokumentów,      
 z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Opłata za pisemne upomnienie wysłane listem poleconym „za potwierdzeniem odbioru” wskazana  
w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych, naliczana jest również po rozwiązaniu niniejszej umowy na zasadach określonych w 
tej umowie. 

4. Pozytywna decyzja Dziekana Wydziału lub Kierownika Programu MPA o wznowieniu studiów może zostać podjęta wobec 
Słuchacza rozliczonego finansowo z Uczelnią. Warunkiem wejścia w życie wznowienia studiów jest uiszczenie jednorazowej opłaty 
za wznowienie studiów w wysokości i terminie wskazanym w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych do niniejszego Regulaminu. 

5. Słuchacz kontynuujący naukę nie ze swoim rocznikiem, z którym rozpoczął naukę (powracającym po urlopie dziekańskim lub 
skierowany na powtarzanie semestru), płaci czesne w wysokości określonej w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Słuchacz 
kontynuujący naukę nie ze swoim rocznikiem, z którym rozpoczął naukę (wznawiający studia), płaci czesne w wysokości określonej 
dla rocznika, na którym obecnie studiuje.  
 

 

§4 
OPŁATY ZA NIETERMINOWE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z  ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

 
1. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, następuje obciążenie odsetkami 

ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty, począwszy od dnia następującego po dniu wymagalności czesnego, do czasu całkowitego 
uregulowania wyznaczonej raty czesnego. 
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2. W przypadku wniesienia czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu wnoszenia czesnego, Słuchacz skreślony z listy 
słuchaczy zostanie obciążony odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia do dnia spłaty 
zadłużenia. 

 

§5 
ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Słuchacza istnieje możliwość odroczenia terminu płatności 

czesnego za zgodą Dziekana. Słuchacz, który uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności nie jest zobowiązany do uiszczenia 
odsetek za opóźnienie w płatności 
za okres liczony od dnia złożenia wniosku do terminowego uregulowania zobowiązań wynikających    z decyzji Dziekana.  

2. W przypadku powstania zaległości w opłatach za studia Uczelnia wzywa Słuchacza do uiszczenia zaległości. W przypadku braku 
wpłaty w określonym terminie, Dziekan może wydać decyzje o skreśleniu z listy Słuchaczy, od której Słuchaczowi przysługuje prawo 
złożenia odwołania w trybie określonym w Regulaminie studiów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W przypadku powstania zaległości w opłatach za studia, niezależnie od konsekwencji płynących        
z Regulaminu studiów, Uczelnia zastrzega sobie prawo podjęcia wobec Słuchacza przewidzianych przepisami prawa działań 
mających na celu windykację długu. 

4. Po skreśleniu z listy studentów Słuchacz jest zobligowany do uiszczenia należności za naukę, ustalonej proporcjonalnie do liczby 
zjazdów wynikających z harmonogramu studiów podyplomowych do momentu skreślenia. 
 

 
 

§6 
KOMUNIKACJA UCZELNI ZE SŁUCHACZEM 

 

1. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, pisemnego powiadamiania Centrum Studiów 
Podyplomowych Uczelni o każdorazowej zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencji, telefonów, adresu poczty 
elektronicznej. 

2. Uczelnia zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, pisemnego powiadomienia Słuchacza o 
każdorazowej zmianie nazwy, danych teleadresowych siedziby Uczelni. 

3. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych adresowych zgodnie z ust. 1 i 2, domniemuje się, że korespondencja wysłana na 
podany uprzednio adres została skutecznie doręczona. 

4. Za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, podstawowym narzędziem służącym do komunikowania się 
Uczelni ze Słuchaczem i Słuchacza z Uczelnią jest Extranet – wewnętrzny serwis internetowy, w którym systematycznie zamieszczane 
są informacje niezbędne Słuchaczowi, w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące Słuchaczy z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Słuchacz poprzez złożenie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na przekazywanie informacji poprzez Extranet z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

6. Zmiany dotyczące niniejszej Umowy, w tym Regulaminu opłat wymagają zgodnego porozumienia stron i formy pisemnej zgodnie z 
paragrafem 6 ust. 2.  

 
 

§7 
SYSTEM PROMOCJI 

 
W trakcie studiów w Uczelni Słuchacz ma prawo korzystać z promocji w opłatach, szczegółowo określonych w Regulaminie promocji . 

 
 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów i MPA - Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku 

akademickim 2018/2019 

10 rat 
Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

2 
raty 

Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

1 rata 
Nabór 
letni 

Nabór  
zimowy 

rata jednorazowa 
za studia 

Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

I rata 15.10 15.03 
I 

rata 
15.10 15.03 

I rata 15.10 15.03 
I rata 15.10 15.03 

II rata 15.11 15.04                

III rata 15.12 15.05                

IV rata 15.01 15.06                

V rata 15.02*** 15.07****                

VI rata 15.03 15.10 
II 

rata 
15.03 15.10 

   
      

VII rata 15.04 15.11                

VIII 
rata 

15.05. 15.12       
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REGULAMIN UŻYTKOWANIA EXTRANETU 
PRZEZ STUDENTÓW I SŁUCHACZY 
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1. Informacje ogólne 
 

1.1. W Uczelni funkcjonuje system informatyczny nazywany - Extranetem studenckim, który służy przekazywaniu informacji pomiędzy 
wykładowcami i pracownikami administracyjnymi Uczelni, a studentami. 

1.2. Dostęp do zasobów systemu możliwy jest za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu i wyposażonego w 
przeglądarkę Explorer 5.5 lub nowszą. 

1.3. Każdy student/słuchacz posiada swój identyfikator (login) oraz hasło. Oba parametry stanowią unikatową parę i indywidualnie 
wskazują użytkownika. Zarówno identyfikator jak i hasło nadawane są przez administratora. 

 
2. Struktura i zakres tematyczny informacji publikowanych w ekstranecie studenckim 

 
2.1. Informacje publikowane w systemie pogrupowane są w sekcje, w ramach których wyróżnia się podsekcje. Podsekcje z kolei dzielą 

się na rozdziały. 
2.2. Informacje publikowane w systemie, o ile nie są właściwe dla ogółu studentów/słuchaczy, są personalizowane z uwzględnieniem 

typu (studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe), systemu, kierunku, specjalności i roku studiów oraz przynależności 
do grup zajęciowych. Wybrane informacje z sekcji moje dane redagowane są indywidualnie dla każdego studenta/słuchacza. 

 
3. Obowiązki i uprawnienia studentów/słuchaczy 

 
3.1. Student/słuchacz ma prawo do odbycia szkolenia internetowego. 
3.2. Student/słuchacz zobowiązany jest przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić informacje opublikowane w systemie.  
3.3. Informacje takie jak: plan zajęć, uzyskane oceny, dyżury wykładowców, terminy zaliczeń i egzaminów udzielane będą jedynie za 

pośrednictwem systemu i/lub poprzez wywieszenie w uczelnianych gablotach. Informacji tych nie będą udzielali pracownicy 
administracyjni Uczelni. 

3.4. Uczelnia gwarantuje studentom dostęp do komputerów, z których możliwe jest korzystanie z zasobów systemu w formie 
samoobsługowego stanowiska informatycznego w holu głównym oraz w Czytelni Internetowej w Bibliotece. 

3.5. Studenta mającego dostęp do systemu obowiązuje bezwzględny zakaz udostępniania komukolwiek swojego hasła lub umożliwiania 
dostępu do systemu po dokonaniu autoryzacji. 

3.6. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie systemu przez inne osoby, które weszły w posiadanie hasła studenta z jego 
winy lub uzyskały dostęp do systemu po dokonaniu przez niego autoryzacji. 

3.7. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany hasła, student/słuchacz zobowiązany jest skontaktować się z administratorem. 
3.8. Student/słuchacz zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dziekanatu/Sekretariatu Działu Studiów Podyplomowych o 

każdorazowej zmianie danych osobowych. 
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REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO 
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Regulamin udostępniania zbiorów  
Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 

 

Rozdział I 
Postanowienia wstępne 

§1 
1. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowi Statut Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Regulamin organizacyjny Biblioteki Wyższej 

Szkoły Bankowej w Toruniu. 

2. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów w: 

1) Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; 

2) Bibliotece Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.  

§2 
1. Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Bibliotek Uczelni  mają: 

1) studenci;  

2) słuchacze studiów podyplomowych, programu MBA oraz Uniwersytetu Każdego Wieku; 

3) uczestnicy seminarium doktoranckiego;  

4) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 

5) pracownicy administracyjni Uczelni; 

6) studenci i pracownicy Wyższych Szkół Bankowych w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu; 

7) absolwenci Uczelni i inne osoby z zewnątrz Uczelni na warunkach określonych w §2 niniejszego regulaminu; 

8) studenci wymienieni w §2  na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. 

2. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać następujące dane osobowe osób 

korzystających z tego systemu: imię, nazwisko, PESEL,  data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania,  numer 

legitymacji studenckiej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

§3 
1. Absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, mogą  korzystać ze zbiorów bibliotecznych poza czytelnią po wniesieniu kaucji.  

2. Wysokość kaucji reguluje zarządzeniem Kanclerz.  

3. Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. 

4. Osoby z zewnątrz mogą korzystać ze zbiorów Bibliotek Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tylko na miejscu w Czytelni. 

 
 
 

§4 
1. Student nabywa prawo korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki z chwilą odbioru  legitymacji studenckiej. 

2. Słuchacz studiów podyplomowych WSB nabywa prawo korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki po otrzymaniu dokumentu 

potwierdzającego naukę.  

3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych wymaga wypełnienia formularza rejestracji czytelnika, który dostępny jest stronach on-line, a 

następnie  aktywacji konta bibliotecznego. 

4. Warunkiem aktywacji konta bibliotecznego jest zaliczenie szkolenia bibliotecznego na platformie Moodle. 

5. Legitymacja studencka (w przypadku studentów) pełni funkcję karty bibliotecznej. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest 

możliwe przez okres trwania nauki na Uczelni.  

6. Zagubienie legitymacji (karty bibliotecznej) należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki. 

7. O każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych (zwłaszcza adresu domowego i adresu e-mail), należy bezzwłocznie zawiadomić 

pracownika Wypożyczalni. 

8. Uprawnienia do wypożyczania nie wolno odstępować innej osobie. Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą 

pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki właściciela konta bibliotecznego oraz osoby bezprawnie z niego 

korzystającej. 

 
§5 
 

1. Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do indywidualnych warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki, których 

udostępnianie uregulowane jest niniejszym Regulaminem: 

1) obsługa poza kolejnością; 

2) wypożyczanie większej ilości materiałów na dłuższy czas; 

3) pomoc przy wyszukiwaniu informacji w katalogu i bazach danych; 

4) możliwość wypożyczania książek przez osobę upoważnioną; 

5) pracownicy służą pomocą w dostarczeniu potrzebnych materiałów znajdujących się na półkach w wolnym dostępie.  

2. W czytelni i w Wypożyczalni znajdują się stanowiska komputerowe przystosowane do pracy dla osoby niepełnosprawnej i słabo 

widzącej, do korzystania z których osoby uprawnione mają pierwszeństwo. 
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3.  Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów mogą zostać na czas określony zawieszone w stosunku do osób niepełnosprawnych, po 

okazaniu przez nie upoważnienia i uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem. 

  
§6 

1. Ze zbiorów Bibliotek można korzystać w tzw. wolnym dostępie. Oznacza to, że czytelnik: 

1) ma swobodny dostęp do książek ułożonych dziedzinowo oraz do czasopism;  

2) poznaje piśmiennictwo z danej dziedziny podczas bezpośredniego kontaktu ze zbiorami; 

3) ze zbiorów można korzystać na miejscu oraz wypożyczać je do domu. 

 
§7 

1. Biblioteki udostępniają swoje zbiory wykorzystując komputerowy system zarządzania biblioteką Prolib M21; wszystkie czynności 

związane z udostępnianiem zbiorów są zautomatyzowane: 

1) stosowany w Bibliotece system elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów nie przewiduje pisemnych potwierdzeń 

zwrotów książek;  

2) czytelnicy mogą kontrolować stan swoich kont bibliotecznych przez Internet, a ewentualne wątpliwości zgłaszać niezwłocznie 

w Bibliotece. 

 
 

§8 
1. Biblioteki umożliwiają korzystanie z elektronicznych baz danych. 

2. Korzystanie z baz danych regulowane jest w umowach zawartych z dostawcami tych zasobów. 

3. Korzystanie z zasobów elektronicznych możliwe jest na terenie Uczelni (Wydział w Toruniu i w Bydgoszczy) po zalogowaniu w sieci 

komputerowej WSB oraz zdalnie spoza siedziby Uczelni (poprzez usługę HAN) uprawnionym czytelnikom (student, słuchacz 

studiów podyplomowych, pracownicy Uczelni posiadający ważne i aktywne konto biblioteczne).   

4. Użytkownicy mogą korzystać z baz danych wyłącznie w celu realizacji własnych zadań naukowych lub dydaktycznych. Niedozwolone 

jest masowe gromadzenie danych i wykorzystywanie baz danych do celów komercyjnych. 

5. Niedopuszczalne jest umożliwienie korzystania z zasobów elektronicznych nieuprawnionym osobom trzecim, zwłaszcza osobom, 

które nie posiadają uprawnień czytelnika Biblioteki WSB w Toruniu lub w Bydgoszczy, w tym podmiotom gospodarczym. 

 
 

§9 
1. Biblioteki umożliwiają korzystanie z komputerów.  

2. Zabrania się korzystającym z komputerów uczelnianych: 

1) korzystania z gier i zabaw; 

2) odwiedzania stron o tematyce pornograficznej; 

3) instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach; 

4) korzystania z komputerów w celach zarobkowych;  

5) wykonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych; 

6) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszać czyjekolwiek prawa osobiste; 

7) masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym; 

8) rozpowszechniać wirusy komputerowe lub inne programy mogące uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.  

3. Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się wyłącznie na pełną odpowiedzialność osoby korzystającej: 

1) sposób, w jaki wykorzystuje konto, np. treść i zawartość przesyłanych wiadomości; 

2) skutki wynikające z używania konta przez osoby trzecie (przekazanie hasła, niewylogowanie się po zakończeniu pracy). 

4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera, tabletu i baz danych należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi. 

5. Po zakończeniu pracy użytkownik komputera lub tabletu powinien usunąć wprowadzone przez siebie dane i zwrócić bibliotekarzowi 

wszystkie udostępnione materiały w nienaruszonym stanie. 

6. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad podczas pracy przy komputerze lub tablecie, dyżurny bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. 

 
§10 

1. Korzystający z Biblioteki są zobowiązani szanować udostępniane materiały. 

 
§11 

1. Godziny otwarcia Czytelni i Wypożyczalni w obu Bibliotekach reguluje zarządzenie Dyrektora Biblioteki.  
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Rozdział II 

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 
 
A. Czytelnia 

§12 
1. W Czytelni znajduje się w pojedynczych egzemplarzach cały księgozbiór biblioteki, czasopisma i dzienniki z bieżącego roku, zbiory 

elektroniczne (elektroniczne książki i czasopisma oraz bazy danych). 

2. Księgozbiór w Czytelni udostępnia się: 

1) na miejscu; 

2) w ramach wypożyczeń krótkoterminowych: na zewnątrz poprzez udostępnienie do 2 godz. lub na zewnątrz poprzez 

wypożyczenie nocne (wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w terminie 

uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu); 

3) na zewnątrz poprzez sieć komputerową w przypadku zasobów elektronicznych; 

4) na zewnątrz poprzez wypożyczenie na okres 4 tygodni (tylko w Bibliotece Wydziału w Bydgoszczy). 

 
3. W uzasadnionych przypadkach, kiedy wypożyczenie krótkoterminowe może ograniczać dostęp do zbiorów Czytelni pozostałym 

użytkownikom, pracownik Biblioteki może nie wyrazić zgody na udostępnienie lub wypożyczenie nocne. 
§13 

1. W Czytelni znajdują się książki oznaczone czerwoną  taśmą – do korzystania na miejscu.  
1. Po wejściu do Czytelni należy zgłosić wnoszone z zewnątrz książki i materiały. 

2. Czytelnik musi uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza na korzystanie z prywatnego sprzętu elektronicznego służącego do 

kopiowania, np. na zrobienie zdjęć własnym aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej. 

3. Czytelnik sam lub z pomocą bibliotekarza znajduje interesujące go materiały. 

4. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik odkłada zawsze w wyznaczone miejsce.  

§14 
1. Czasopisma, zbiory kartograficzne i elektroniczne udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni.  

2. Numery archiwalne czasopism należy zamówić u dyżurnego bibliotekarza. Zamówienia na czasopisma archiwalne, zbiory 

kartograficzne są realizowane w ciągu 2 godzin. 

 
§15 

 
1. Czytelnia umożliwia korzystanie z dostępu do komputerów. 

2. Pierwszeństwo w dostępie do komputerów znajdujących się w bibliotece mają osoby korzystające z zasobów i usług Biblioteki w 

celach związanych z nauką i kształceniem na poziomie akademickim, tj.: 

1) komputery dostępne w Czytelni są przeznaczone w pierwszej kolejności do udostępniania zasobów elektronicznych Biblioteki, 

przeprowadzania szkoleń z zakresu wyszukiwania w bazach danych oraz do przeglądania katalogu. 

3. Należy uzgodnić z dyżurnym bibliotekarzem czas pracy i stanowisko komputerowe lub poprosić  

o udostępnienie tabletu. 

4. Pierwszeństwo do pracy przy komputerach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przysługuje osobom uprawnionym.  

5. Dyżurny bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z baz danych lub obsłudze zainstalowanych na komputerze programów. 

6. W Czytelni można uzyskać dostęp do Internetu na komputerach przenośnych poprzez sieć bezprzewodową (w wyznaczonej strefie 

dla Biblioteki). O dostęp należy poprosić dyżurnego bibliotekarza. Dostępu do sieci nie wolno udostępniać osobom trzecim. 

§16 
1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.  

2. Z bibliotek sprowadza się materiały, których brak w bibliotekach toruńskich.  

3. Tryb realizacji zamówień międzybibliotecznych zależy od zasad przyjętych w tych bibliotekach. 

 
B.  Wypożyczalnia 

 
§17 

 
1. W wypożyczalni znajduje się księgozbiór przeznaczony do wypożyczania. 

2. W Wypożyczalni znajdują się zbiory drukowane (podręczniki, uzupełniająca literatura specjalistyczna, mapy), książki mówione 

(audiobooki), książki elektroniczne (udostępniane na czytnikach książek elektronicznych), czytniki książek elektronicznych (puste).  

3. Czytelnik może wypożyczyć materiały po okazaniu legitymacji studenckiej.  

4. Komputery dostępne w Wypożyczalni są przeznaczone w pierwszej kolejności do przeglądania katalogu, przeprowadzenia instruktażu 

z obsługi katalogu i wyszukiwania w nim informacji. 

 
§18 

1. Wypożyczalnia udostępnia książki oznaczone taśmą: 
1) zieloną – wypożyczane na 4 tygodnie;   
2) nieoznaczone taśmą książki wypożycza się na okres potrzebny czytelnikowi. 
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§19 
1. Wypożyczalnia udostępnia książki mówione. 

2. Książki mówione można wypożyczyć na okres 4 tygodni. 

 
§20 

1. Wypożyczalnia udostępnia czytniki książek elektronicznych. 

2. Wypożyczalnia udostępnia czytniki, w pamięć których wpisana jest określona kolekcja książek (e-booków) oraz puste czytniki książek 

elektronicznych Kindle do czytania własnych e-booków. 

3. Czytnik można wypożyczyć na okres 4 tygodni.   

4. Czytelnik nie ma prawa usuwać żadnych folderów/plików znajdujących się w pamięci czytnika. 

5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 1 czytnik książek elektronicznych. 

6. Czytelnik wypożyczający czytnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, w tym za jego zniszczenie, zagubienie, 

uszkodzenie. 

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. 

8.  Przypadek zniszczenia/zagubienia lub uszkodzenia czytnika reguluje §35 i §36. 

§21 
1. Limit książek wypożyczonych przez: 

1) studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w swojej uczelnianej Bibliotece, pracowników naukowo-dydaktycznych i 
administracyjnych  wynosi 15 egz.; 

2) studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału w Bydgoszczy w Bibliotece Głównej w Toruniu  wynosi 5 egz.; 
3) studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału w Toruniu w Bibliotece Wydziału w Bydgoszczy  wynosi 5 egz.; 
4) studentów i pracowników Wyższych Szkół Bankowych w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu wynosi 5 egz.; 
5) osoby, które uiściły kaucję, wynosi 2 egz., proporcjonalne zwiększenie kaucji daje możliwość wypożyczenia większej liczby 

książek. 
 

§22 
1. W zależności od stanu księgozbioru można prolongować termin zwrotu wypożyczonych książek. 

2. Czytelnik może prolongować pięć razy termin zwrotu każdego wypożyczonego tytułu. Maksymalny okres wypożyczenia jednego 

tytułu to pół roku. 

3. Wyjątkiem uniemożliwiającym prolongatę jest sytuacja, kiedy książka została zarezerwowana przez innego czytelnika, wówczas 

książka musi być zwrócona niezwłocznie.  

4. Samodzielna prolongata z konta bibliotecznego jest możliwa wówczas, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań finansowych w 

Bibliotece, termin zwrotu książek nie minął, a książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika. 

§23 
1. Czytelnik może rezerwować książki oraz zamawiać dostępne pozycje wyłącznie ze swojego konta bibliotecznego. 

2. Książki zarezerwowane i zamówione należy odebrać w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia. 

3. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Wypożyczalni. 

§24 
1. Zwrotów wszystkich książek dokonuje się w Wypożyczalni, a po jej zamknięciu – przez wrzutnie. Po dokonaniu zwrotu przez 

wrzutnię, książka zostanie zdjęta z konta bibliotecznego w ten sam dzień lub w pierwszy dzień pracy biblioteki, jeżeli w momencie 

zwrotu biblioteka była nieczynna. 

2. W przypadku, gdy osobisty zwrot książki nie jest możliwy, dopuszcza się możliwość wysłania ich pocztą na adres biblioteki. 

3. Wraz z zakończeniem roku akademickiego użytkownicy mają obowiązek zwrotu książek lub, jeśli istnieje taka potrzeba, prolongaty 

książek na okres przerwy letniej wakacyjnej. 

4. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia. 

 
Rozdział III 

Biblioteka Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy 
 

§25 
 
1. Księgozbiór udostępnia się : 

a) na miejscu (książki oznaczone czerwoną taśmą); 
b) na zewnątrz na okres 4 tyg. z możliwością przedłużenia terminu wypożyczonych książek (książki oznaczone zieloną taśmą); 
c) w ramach wypożyczeń krótkoterminowych (książki oznaczoną czerwoną taśmą): na zewnątrz poprzez udostępnienie do 2 godz. 

lub na zewnątrz poprzez wypożyczenie nocne (wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w 
terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu). 
2. Czytelnik sam lub z pomocą bibliotekarza znajduje interesujące go materiały na półkach i zgłasza ten fakt dyżurnemu 
bibliotekarzowi, który odnotowuje w komputerowym systemie bibliotecznym wypożyczenie i ustala datę ich zwrotu. 

      
§26 

1. Limit książek wypożyczonych przez: 
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1) studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w swojej uczelnianej Bibliotece, pracowników naukowo-dydaktycznych i 
administracyjnych  wynosi 15 egz.; 

2) studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału w Bydgoszczy w Bibliotece Głównej w Toruniu  wynosi 5 egz.; 
3) studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału w Toruniu w Bibliotece Wydziału w Bydgoszczy  wynosi 5 egz.; 
4) studentów i pracowników Wyższych Szkół Bankowych w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu wynosi 5 egz.; 
5) osoby, które uiściły kaucję, wynosi 2 egz., proporcjonalne zwiększenie kaucji daje możliwość wypożyczenia większej liczby 

książek. 
 

§27 
 
3. W zależności od stanu księgozbioru można prolongować termin zwrotu wypożyczonych książek. 

4. Czytelnik może prolongować pięć razy termin zwrotu każdego wypożyczonego tytułu. Maksymalny okres wypożyczenia jednego 

tytułu to pół roku. 

5. Wyjątkiem uniemożliwiającym prolongatę jest sytuacja, kiedy książka została zarezerwowana przez innego czytelnika, wówczas 

książka musi być zwrócona niezwłocznie.  

6. Samodzielna prolongata z konta bibliotecznego jest możliwa wówczas, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań finansowych w 

Bibliotece, termin zwrotu książek nie minął, a książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika. 

§28 
1. Czytelnik może rezerwować książki oraz zamawiać dostępne pozycje wyłącznie ze swojego konta bibliotecznego. 

2. Książki zarezerwowane i zamówione należy odebrać w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia. 

3. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Biblioteki. 

 
§29 

 
1. Czasopisma udostępnia się wyłącznie na miejscu. 

2. Numery archiwalne czasopism należy zamówić u dyżurnego bibliotekarza. Zamówienia na czasopisma archiwalne są realizowane w 

ciągu 2 godzin. 

 
§30 

1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.  

2. Z bibliotek sprowadza się materiały, których brak w bibliotekach bydgoskich. 

3. Tryb realizacji zamówień międzybibliotecznych zależy od zasad przyjętych w tych bibliotekach. 

 
A. Zbiory elektroniczne 
 

§31 
 

1. Biblioteka udostępnia książki mówione (audiobooki), książki elektroniczne (udostępniane na czytnikach książek elektronicznych) 
oraz puste czytniki książek elektronicznych i elektroniczne bazy danych. 

2. Biblioteka udostępnia czytniki, w pamięć których wpisana jest określona kolekcja książek (e-booków) oraz puste czytniki książek 
elektronicznych Kindle do czytania własnych e-booków. 

3. Czytnik i audiobooki można wypożyczyć na okres 4 tygodni.    
4. Czytelnik nie ma prawa usuwać żadnych folderów/plików znajdujących się w pamięci czytnika.  
5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 1 czytnik książek elektronicznych. 
6. Czytelnik wypożyczający czytnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, w tym za jego zniszczenie, 

zagubienie, uszkodzenie.  
7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.  
8. Przypadek zniszczenia/zagubienia lub uszkodzenia czytnika reguluje §35 i §36. 
9. Biblioteka umożliwia korzystanie z elektronicznych baz danych.  

 
 

B. Informatorium  
 

§32 
 

1. W Informatorium znajdują się stanowiska komputerowe oraz wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, leksykony). 
2. Zasoby Informatorium udostępnia się na miejscu. 
3. Pierwszeństwo w dostępie do komputerów znajdujących się w bibliotece mają osoby korzystające z zasobów i usług Biblioteki w 

celach związanych z nauką i kształceniem na poziomie akademickim, tj.: 

1) komputery dostępne w Informatorium są przeznaczone w pierwszej kolejności do udostępniania zasobów elektronicznych 

Biblioteki, przeprowadzania szkoleń z zakresu wyszukiwania w bazach danych oraz do przeglądania katalogu.  

4. Należy uzgodnić z dyżurnym bibliotekarzem czas pracy i stanowisko komputerowe lub poprosić  

o udostępnienie tabletu. 

5. Pierwszeństwo do pracy przy komputerach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przysługuje osobom uprawnionym.  

6. Dyżurny bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z baz danych lub obsłudze zainstalowanych na komputerze programów. 
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7. W Bibliotece można uzyskać dostęp do Internetu na komputerach przenośnych poprzez sieć bezprzewodową. O dostęp należy 

poprosić dyżurnego bibliotekarza. Dostępu do sieci nie wolno udostępniać osobom trzecim. 

 
 

 
Rozdział IV 

Rozliczenie z Biblioteką 
 

§33 
1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego/magisterskiego oraz przed ukończeniem nauki w WSB studenci i słuchacze Uczelni 

muszą uzyskać zaświadczenie potwierdzające uregulowanie wszelkich zaległych zobowiązań wobec Bibliotek.  
2. Uzyskanie zaświadczenia warunkuje przystąpienie do egzaminu. 

§34 
1. Kończąc okres zatrudnienia, należy przedstawić w odpowiedniej jednostce Uczelni zaświadczenie o rozliczeniu się z Biblioteką.  

§35 
1. Warunki uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki: 

1) na koncie bibliotecznym nie może być żadnych zaległości, tj. niezwróconych książek i innych materiałów bibliotecznych oraz 

żadnych zaległości finansowych;  

2) w przypadku, kiedy student zapisał się do innej biblioteki na zasadzie poręczenia, aby otrzymać rozliczenie w bibliotece 

macierzystej uczelni, musi przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu z biblioteką, do której wziął poręczenie. 

§36 
1. Uzyskanie zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki jest równoznaczne z usunięciem konta bibliotecznego oraz 

danych osobowych Czytelnika z systemu bibliotecznego, co jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania ze zbiorów i urządzeń 
Biblioteki. 

 
Rozdział V 

Przepisy porządkowe 
§37 

1. Biblioteka pobiera opłatę za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne. Opłata jest naliczana od drugiego dnia po upływie  

terminu zwrotu.  

2. Wysokość opłat reguluje Regulamin opłat na bieżący rok akademicki .  

3. Opłaty za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne należy uiszczać w Wypożyczalni w terminie 30 dni od regulaminowej daty 

zwrotu. 

4. Czytelnicy są zobowiązani do samodzielnego przestrzegania wyznaczonych terminów zwrotów. Brak powiadomienia ze strony 

Biblioteki o upływie terminu zwrotu nie stanowi przesłanki do zwolnienia z opłat naliczonych za przetrzymane materiały. 

5. W uzasadnionych wypadkach na pisemny wniosek czytelnika Dyrektor Biblioteki może zmniejszyć lub zamienić karę na inne 

świadczenie materialne na rzecz Biblioteki, np. przekazanie aktualnej publikacji naukowej.  

6. W przypadku nieuregulowania powinności wobec Biblioteki lub przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek bibliotekarz:  

1) ma prawo założyć blokadę na koncie czytelnika;  

2) przesyła upomnienia, których koszt pokrywa osoba upominana. 
7. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych materiałów, a także odmowa uregulowania naliczonej opłaty może pozbawić czytelnika prawa 

do wypożyczania okresowo lub trwale.  
 

§38 
1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki drukowanej lub książki czytanej, czytelnik zobowiązany jest zwrócić inny egzemplarz 

tego samego tytułu (wydanie nie może być starsze niż zagubione bądź zniszczone) lub nabyć na rzecz Biblioteki inną książkę, której 

tytuł, autora, rok wydania itd. określi dyżurny bibliotekarz.  

 
§39 

1. Uszkodzenie czytnika powstałe z winy wypożyczającego czytnik, naprawiane jest na jego koszt. 

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia czytnika książek elektronicznych, czytelnik zobowiązany jest do zakupu nowego sprzętu o 

takich samych parametrach, a w przypadku, gdyby to nie było możliwe – do zwrotu równowartości nowego sprzętu. 

§40 
1. Zamiar przywłaszczenia bądź przywłaszczenie przedmiotu będącego własnością Biblioteki, niezależnie od obowiązku jego zwrotu, 

powoduje bezterminowe zawieszenie czytelnika w prawach użytkownika oraz powiadomienie władz Uczelni. 

§41 
1. W wypadku zniszczenia urządzeń lub wyposażenia Biblioteki czytelnik jest obowiązany do poniesienia kosztów jego naprawy lub 

wymiany. 

 
§42 

1. Ponadto naruszenie zasad Regulaminu może powodować następujące sankcje: 

1) jednorazowe usunięcie z Czytelni; 

2) czasowe bądź bezterminowe zawieszenie czytelnika w prawach użytkownika; 
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3) powiadomienie władz Uczelni. 
2. O zastosowaniu rodzaju sankcji decyduje Dyrektor Biblioteki. W razie jego nieobecności decyzje podejmuje bibliotekarz. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§43 
1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w 

nim postanowień. 

§44 
1. Wszelkie decyzje związane z korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych podejmuje Dyrektor Biblioteki. 

2. Od decyzji Dyrektora Biblioteki, o których mowa powyżej przysługuje odwołanie do Rektora.  

 
§45 

1. Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 roku.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


