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I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Regulamin studiów określa całokształt zasad i porządek odbywania studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz prawa i obowiązki 
studentów. 
 

§ 2 
Objaśnienie pojęć użytych w regulaminie: 

1) program kształcenia – opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów 
kształcenia oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów,  
wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 

2) program studiów – integralna część programu kształcenia stanowiąca opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania 
zakładanych efektów kształcenia; 

3) plan studiów – element programu studiów stanowiący wykaz przedmiotów/modułów  oraz  ich usytuowanie w poszczególnych 
semestrach, uwzględniający formy prowadzenia zajęć, wymiar godzinowy, liczbę przypisanych punktów ECTS oraz formę zaliczenia; 

4) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia. 
 

II. Zasady przyjmowania na studia 
  

§ 3 
Studentem Uczelni zostaje kandydat, który: 

1) został wpisany na listę osób przyjętych na studia i została wobec niego wydana decyzja administracyjna  
o przyjęciu na studia; 

2) podpisał umowę o świadczenie usług edukacyjnych; 

3) został immatrykulowany i złożył ślubowanie o następującej treści: 
„Ślubuję uroczyście, że jako student Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zdobywać będę wytrwale wiedzę  
i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o jej dobre imię, przestrzegać 
jej regulaminów i panujących w niej obyczajów”. 

 
§ 4 

Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 umowy o świadczenie usług edukacyjnych student otrzymuje legitymację studencką. 
 

§ 5 

1. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, odbywają studia według indywidualnego planu studiów i pod 
opieką naukową.  

2. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniona podstawowa jednostka 
organizacyjna uczelni posiadająca co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

3. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego 
kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

4. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego 
programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.  

5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w ust. 2, nie może być większa niż 20% ogólnej 
liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Organizację procesu potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, 
warunki i tryb odbywania studiów przez studentów, o których mowa w ust. 1, określa Senat. 

 
III. Prawa i obowiązki studenta 

 
§ 6 

1. Student ma prawo do: 
1) poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności akademickiej; 
2) zdobywania wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach nauki; 
3) konsultacji, w terminach dyżurów, z pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni; 
4) korzystania z pomocy nauczycieli akademickich w realizacji Indywidualnego Toku Studiów oraz Indywidualnego Programu 

Studiów; 
5) uczestniczenia w konferencjach, odczytach i wykładach organizowanych przez Uczelnię; w szczególności student może brać udział 

w wykładach organizowanych na innej formie studiów, na różnych specjalnościach i w innym semestrze niż ten, na którym aktualnie 
studiuje; zajęcia te są traktowane jako dodatkowe  
w rozumieniu § 16; 

6) ubiegania się o uczestnictwo w projektach badawczych prowadzonych w Uczelni; zgody na uczestnictwo udziela kierownik takiego 
projektu; 

7) rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków 
Uczelni oraz pomocy ze strony organów Uczelni; 

8) tworzenia kół naukowych; 
9) zrzeszania się w organizacjach studenckich; 
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10) dostępu do księgozbioru zgromadzonego w bibliotece Uczelni i udostępnianego na zasadach zgodnych  
z Regulaminem systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; 

11) wyrażania opinii i uwag o sposobie prowadzenia zajęć, programach i podręcznikach, w formie memorandum kierowanego do władz 
Uczelni osobiście lub za pośrednictwem samorządu studenckiego; 

12) oceny nauczycieli akademickich w formie anonimowej ankiety; 
13) pomocy materialnej określonej w rozdziale XVII niniejszego regulaminu oraz świadczeń socjalnych,  

a w szczególności do ulgi w opłatach za przejazdy oraz świadczeń zakładów społecznej służby zdrowia; świadczenia zakładów 
społecznej służby zdrowia przysługują także dzieciom studenta oraz niepracującemu małżonkowi na zasadach ustalonych dla 
członków rodzin pracowników; 

14) uzyskania praw i przywilejów wynikających z uczestniczenia w programach zawartych w Regulaminie promocji i zniżek. 
2. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z 

wyłączeniem prawa do pomocy materialnej. 
 

§ 7 
Student ma obowiązek wykorzystać możliwość kształcenia się, jaką stwarza mu Uczelnia, oraz postępować zgodnie  
z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni. W szczególności student zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminu studiów i innych obowiązujących w Uczelni aktów prawnych; 

2) dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni; 

3) poszanowania godności wszystkich członków społeczności akademickiej; 

4) poszanowania mienia Uczelni; 

5) aktualizowania swoich danych osobowych (w szczególności: nazwiska, adresu, numeru telefonu), będących w dyspozycji 
Dziekanatu. 

 
§ 8 

1. Podstawowym narzędziem służącym do komunikowania się Uczelni ze studentem i studenta z Uczelnią,  
za wyjątkiem przypadków wskazanych odrębnymi przepisami prawa, jest Extranet – wewnętrzny serwis internetowy, w którym 
systematycznie zamieszczane są informacje niezbędne studentowi, w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące studentów, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Student, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, wyraża zgodę na przekazywanie informacji przez Extranet,  
z zastrzeżeniem ust. 1. 

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

4. Student zobowiązany jest przynajmniej raz w tygodniu sprawdzić informacje opublikowane w Extranecie. 
5. Szczegółowe zasady korzystania z Extranetu określa Regulamin użytkowania Extranetu przez studentów  

i słuchaczy, którego treść znajduje się w Extranecie. Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Informacji  
i Rekrutacji oraz w Dziekanacie.  

 
IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi 

 
§9 

1. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Pełnomocnik Kanclerza ds. osób niepełnosprawnych. 
2. Student niepełnosprawny może ubiegać się o: 

1) indywidualny tok studiów – zgodnie z zapisami w § 33; 

2) zmianę warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania; 

3) zgodę prowadzącego zajęcia na ich nagrywanie, po uprzednim podpisaniu deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu 
zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek związany z jego nauką; 

4) zgodę na wykorzystanie własnych dodatkowych urządzeń (np. powiększalnik, dyktafon); 

5) zgodę na włączenie w proces dydaktyczny zaproszonych przez studenta osób trzecich (np. tłumacz języka migowego, asystent). 
3. Student niepełnosprawny, w miarę istniejących możliwości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, może ubiegać się o:   

1) dostosowanie zajęć wychowania fizycznego (jeżeli program kształcenia je przewiduje) do rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 

2) zgodę na wykorzystanie posiadanych przez Uczelnię dodatkowych urządzeń (np. powiększalnik, dyktafon); 

3) indywidualne warunki korzystania z zasobów biblioteki, zgodnie z Regulaminem systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu. 

4. Warunkiem skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień jest przedstawienie Dziekanowi, za pośrednictwem Pełnomocnika Kanclerza 
ds. osób niepełnosprawnych, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez uprawniony w tym zakresie organ. 

5. Decyzje w sprawie wdrożenia udogodnień dla studentów niepełnosprawnych (zdefiniowanych w niniejszym paragrafie) podejmuje 
Dziekan. 

 
V. Przeniesienie studenta z innej uczelni  

 
§ 10 

1. Student może przenieść się z innej uczelni, także zagranicznej, do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, za zgodą Dziekana wyrażoną w 
formie decyzji. Warunkiem wyrażenia przez Dziekana zgody na przeniesienie  
jest wypełnienie przez studenta wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.  
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2. Studenci jednolitych studiów magisterskich innej uczelni mogą ubiegać się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na studia 
pierwszego stopnia w zależności od roku/semestru, który zaliczyli w innej uczelni. Decyzję, na podstawie złożonego przez studenta 
wniosku, podejmuje Dziekan. 

3. Warunkiem wpisania na wyższy rok/semestr studiów pierwszego lub drugiego stopnia jest zaliczenie w innej uczelni roku/semestru 
odpowiednio niższego.  

4. Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu na studia, określa termin, warunki i sposób uzupełniania różnic programowych, wynikających z 
programów kształcenia obu uczelni. 
 

VI. Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta 
 

§ 11 
1. Student lub absolwent studiów wyższych, który ma zamiar kontynuować kształcenie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, może 

ubiegać się o przeniesienie i uznanie zajęć zaliczonych na innej uczelni.  
2. Warunkiem zaliczenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu przenoszonych zajęć jest przedstawienie przez studenta dokumentacji 

toku studiów, która przedstawia efekty kształcenia, jakie student osiągnął realizując program kształcenia w ramach przenoszonego 
przedmiotu oraz umożliwia Dziekanowi stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami wymaganymi w programie 
kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje. 

3. Decyzję o przeniesieniu zajęć, o których mowa w ust. 1, na wniosek studenta podejmuje Dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną 
przez studenta dokumentacją przebiegu studiów.  

4. Studentowi przenoszącemu zaliczone zajęcia przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia 
uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w programie kształcenia na kierunku studiów realizowanym w Wyższej 
Szkole Bankowej w Toruniu. 
 

VII. Organizacja studiów 
 

§ 12 
W przypadku niskiego naboru na wybraną przez studentów specjalność, Dziekan może podjąć decyzję  
o nieuruchomieniu specjalności. Specjalność może zostać nieuruchomiona, jeśli wybierze ją mniej niż 20 osób. Decyzję o nieuruchomieniu 
specjalności Dziekan podejmuje do: 

a) 31 marca - na pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia; 
b) 31 października – na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia. 

 
§ 13 

1. Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. 
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: zimowy oraz letni, obejmujące zajęcia dydaktyczne, praktyki oraz wakacje. 
3. Szczegółową organizację roku akademickiego określa zarządzeniem Rektor i podaje do wiadomości nie później niż na miesiąc przed 

rozpoczęciem zajęć. 
4. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych następuje nie wcześniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.  
5. Termin ostatnich zajęć dydaktycznych nie może przypadać po zakończeniu pierwszego tygodnia lipca. 
 

§ 14 
1. Uczelnia prowadzi kształcenie na: 

1) studiach pierwszego stopnia; 

2) studiach drugiego stopnia. 
2. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 
3. Studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata trwają co najmniej sześć semestrów. 
4. Studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera trwają co najmniej siedem semestrów. 
5. Studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera trwają od trzech do pięciu 

semestrów. 
 

§ 15 
Programy studiów, w tym plany studiów, podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych poprzez 
opublikowanie w Extranecie. 
 

§ 16 
1. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów. 
2. Student może brać udział w zajęciach z przedmiotów dodatkowych, poszerzających obowiązkowy plan studiów,  

o ile uzyskał zgodę Dziekana i prowadzącego przedmiot. 
3. Student, za zgodą Dziekana, może zaliczyć zajęcia z semestru wyższego niż ten, na którym studiuje. 
4. Zajęcia dydaktyczne wskazane w ust. 1 i 2 mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie zgodnym  

z programem studiów. 
 

§ 17 
Nadzór nad przebiegiem procesu dydaktycznego sprawuje Dziekan. 
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§ 18 
Przedmioty, o których mowa w § 16 ust. 2 nie są objęte obowiązkowym  programem studiów. Brak zaliczenia lub niezłożenie egzaminu z 
takiego przedmiotu nie jest podstawą odmowy zaliczenia semestru. 
 

§ 19 
1. Przedmioty objęte programem studiów są realizowane w formie:  

1) wykładów; 
2) konwersatoriów; 
3) ćwiczeń; 
4) ćwiczeń terenowych; 
5) seminariów; 
6) lektoratów; 
7) laboratoriów; 
8) praktyki; 
9) obozów sportowych; 
10) zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 
11) zajęć projektowych; 
12) zajęć z wychowania fizycznego. 

2. Rozpoczynając zajęcia w danym semestrze prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia ich programu, zasad pracy na zajęciach i 
warunków zaliczenia. 

 
§ 20 

1. Warunki zaliczenia semestru i wpisu na kolejny semestr, w szczególności wykaz przedmiotów, sposób ich zaliczenia oraz minimalną 
liczbę punktów ECTS, określa program studiów.  

2. Przedmioty ujęte w programie studiów mogą kończyć  się:  
1) egzaminem, 
2) zaliczeniem na ocenę, 
3) zaliczeniem bez oceny. 

3. Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego Dziekan ustala listę przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny i wpisem „zal”. 
Jeśli student nie zaliczy takiego przedmiotu, otrzymuje wpis „nzal” i ma prawo  
do ponownego zaliczenia przedmiotu na zasadach określonych w § 25. 

 
§ 21 

1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów, na kierunkach 
zgodnych z ich uzdolnieniami, na pisemny wniosek i po uzyskaniu: zgody Dziekana właściwego wydziału, rekomendacji dyrektora 
szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich - także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.  

2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, zaliczają zajęcia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie  
i są zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni. 

 
VIII. Tryb zaliczania semestrów 

 
A. Nieobecności, system ocen, kolokwia 

 
§ 22 

Udział w zajęciach prowadzonych w formie wykładów nie jest obowiązkowy, za wyjątkiem wykładów na I roku studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia. Na pozostałych formach zajęć obecność jest obowiązkowa.  

 
§ 23 

1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech godzinach obowiązkowych zajęć dydaktycznych może być podstawą niezaliczenia tych zajęć. 
Nieobecność zostaje usprawiedliwiona po przedstawieniu, na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyn nieobecności, zaświadczenia 
lekarskiego wystawionego wg obowiązującego wzoru lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności. O 
usprawiedliwieniu nieobecności decyduje prowadzący zajęcia. 

2. Nieobecność – również usprawiedliwiona – nie zwalnia z obowiązku zaliczenia kolokwiów i składania egzaminów. 
 

§ 24 
1. W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu stosuje się Europejski Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer 

System - ECTS). 
2. Program studiów umożliwia studentom zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS w semestrze.  
3. Liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom określa plan studiów. 
4. Zasady przyznawania punktów ECTS wprowadzane są zarządzeniem Rektora.  
5. W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu obowiązuje następująca skala ocen: 
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bardzo dobry 5,0 

dobry plus 4,5 

dobry 4,0 

dostateczny plus 3,5 

dostateczny 3,0 

niedostateczny 2,0 

 
6. Warunki, które winien spełnić student, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, są określone w sylabusie przedmiotu  

i podane do wiadomości studentów na początku semestru.   
7. Sprawdziany stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia mogą być prowadzone w języku obcym, w zakresie 

zgodnym z programem studiów. 
8. Terminy kolokwiów są podawane do wiadomości studentów za pomocą Extranetu, co najmniej czternaście dni przed ich 

przeprowadzeniem.  
9. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany podać wyniki kolokwium do wiadomości studenta w ciągu czternastu dni  

od jego przeprowadzenia. 
10. Student ma prawo uzyskać od wykładowcy ustne uzasadnienie otrzymanej oceny.  
 

B. Zaliczanie przedmiotów 
 

§ 25 
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 
2. Ostateczny termin uzyskania wszystkich zaliczeń i składania wszystkich egzaminów w semestrze zimowym upływa 15 marca, a w 

semestrze letnim 30 września. 
3. Wszystkie zaliczenia przedmiotów zostają poświadczone wpisem do protokołu zaliczenia przedmiotu oraz do karty okresowych osiągnięć 

studenta, sporządzonej w postaci wydruku z systemów teleinformatycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
4. Student, który na innej uczelni zaliczył przedmiot objęty planem studiów i zgodny z programem studiów, może przed rozpoczęciem 

zajęć z tego przedmiotu wystąpić do prowadzącego dany przedmiot z prośbą o przepisanie oceny z tego przedmiotu. 
5. W przypadku nieuzyskania zaliczenia studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego  

z każdego przedmiotu. 
6. Student, który nie przystąpił do zaliczenia, powinien przedłożyć usprawiedliwienie w terminie siedmiu dni  

od wyznaczonej daty zaliczenia.  
7. Jeżeli usprawiedliwienie nie zostanie uznane przez nauczyciela akademickiego przeprowadzającego zaliczenie, student może odwołać się 

do Dziekana. 
8. Student, którego usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu nie zostało uznane przez Dziekana, traci prawo  

do jednego z dwóch terminów zaliczenia. 
9. W każdym z terminów zaliczenia studenta obowiązuje ten sam zakres materiału i te same wymagania. 
10. Zaliczenie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w siedzibie Uczelni. 
 

§ 26 
Student, który ma zastrzeżenia do przebiegu zaliczenia lub do obiektywności otrzymanej oceny, może w terminie siedmiu dni od ogłoszenia 
wyników zaliczenia wystąpić do Dziekana z umotywowanym wnioskiem o ich rozstrzygnięcie. 
 

C. Egzaminy, egzamin komisyjny 
 

§ 27 
1. Student może przystąpić do egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot wyłącznie po wcześniejszym zaliczeniu innych form zajęć z 

tego przedmiotu, o ile są przewidziane programem studiów. 
2. W przypadku niezłożenia egzaminu studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu. 
3. Egzaminy poprawkowe odbywają się w terminach określonych w § 28 ust. 2. 
 

§ 28 
1. Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach wyznaczonych przez egzaminatora. 
2. Terminy egzaminów są zatwierdzane przez Dziekana i publikowane w Extranecie co najmniej czternaście dni przed ich 

przeprowadzeniem.  
3. Student, który nie przystąpił do egzaminu, powinien przedłożyć usprawiedliwienie egzaminatorowi w terminie siedmiu dni od 

wyznaczonej daty egzaminu.  
4. Jeżeli egzaminator nie uzna usprawiedliwienia, student może odwołać się do Dziekana. 
5. Student, którego usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie nie zostało uznane przez Dziekana, traci prawo  

do jednego z dwóch terminów egzaminacyjnych. 
6. W każdym z terminów egzaminu studenta obowiązuje ten sam zakres materiału i te same wymagania egzaminacyjne. 
 

§ 29 
1. Egzamin odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Forma przeprowadzenia egzaminu określona jest w sylabusie danego przedmiotu. 
2. Jeżeli egzamin odbył się w formie pisemnej, egzaminator na wniosek studenta ma obowiązek udostępnić pracę egzaminacyjną do wglądu 

i uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę. 
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3. Wynik egzaminu jest podawany do wiadomości studenta w ciągu czternastu dni od jego przeprowadzenia,  
w systemie informatycznym Extranet.  

 
§ 30 

1. Student, który ma zastrzeżenia do przebiegu egzaminu lub do obiektywności otrzymanej oceny na egzaminie, może w terminie siedmiu 
dni od ogłoszenia wyników egzaminu wystąpić do Dziekana o zgodę na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.   

2. Jeżeli Dziekan wyrazi zgodę na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, powołuje komisję, w skład której wchodzą: egzaminator, 
Dziekan lub Prodziekan - jako przewodniczący komisji - i wskazany przez Dziekana specjalista przedmiotu.  

3. W egzaminie komisyjnym może wziąć udział pełnoletni obserwator wskazany przez studenta (np. przedstawiciel Samorządu 
Studenckiego, inny student Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu). 

4. Termin egzaminu komisyjnego wyznacza Dziekan.  
5. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna i będzie wliczana do średniej przy ubieganiu się o stypendium naukowe.  
6. Komisja egzaminacyjna ustala formę przeprowadzanego egzaminu. 
 

D. Zaliczenie semestru 
 

§ 31 
1. Student, który z wynikiem pozytywnym zdał wszystkie przewidziane w programie studiów na dany semestr zaliczenia i egzaminy, uzyskuje 

zaliczenie semestru.  
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie/zaliczeniu, w protokole egzaminacyjnym/zaliczeniowym 

wpisywana jest „dwója dziekańska”. Szczegółowe zasady dotyczące „dwói dziekańskiej” reguluje zarządzenie Dziekana. 
3. Student, który nie zaliczył praktyki w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest odbyć ją w innym terminie ustalonym przez Dziekana. 

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu i trybu odbywania i zaliczania praktyk studenckich określa Regulamin praktyki.  
 

E. Warunkowe zaliczenie semestru i warunkowy wpis na semestr kolejny wraz z powtarzaniem zajęć 
 

§ 32 
1. Jeżeli student, spośród wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń i egzaminów w semestrze  

(w terminach przewidzianych regulaminem), nie zaliczył z wynikiem pozytywnym jednego przedmiotu, może wystąpić do Dziekana z 
wnioskiem o warunkowe zaliczenie semestru i warunkowy wpis na kolejny semestr, wraz z powtarzaniem niezaliczonych zajęć.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o warunkowe zaliczenie semestru i 
warunkowy wpis na kolejny semestr, wraz z powtarzaniem niezaliczonych zajęć, z dwóch lub więcej przedmiotów.  

3. Po rozpatrzeniu wniosku Dziekan może wyrazić zgodę na warunkowe zaliczenie semestru i warunkowy wpis studenta na kolejny semestr, 
wraz z powtarzaniem niezaliczonych zajęć. 

4. Zaliczenie warunkowe oznacza, że student może uczestniczyć w zajęciach następnego semestru, a niezaliczone zajęcia zobowiązany jest 
powtórzyć oraz zaliczyć w terminie wyznaczonym przez Dziekana, nie później jednak niż do końca następnego semestru.  

5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć inny termin niż wskazany w ust. 4. 
6. W przypadku nieuzyskania warunkowego wpisu na kolejny semestr, student może wystąpić do Dziekana  

z wnioskiem o skierowanie na powtarzanie semestru.  
7. W sytuacji, gdy student nie zaliczył semestru i nie złożył wniosku o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru, zostaje skreślony z listy 

studentów.  
8. Student, który na ostatnim semestrze studiów nie zaliczył wyłącznie seminarium dyplomowego lub seminarium dyplomowego i praktyki 

zawodowej-dyplomowej, może ubiegać się o powtarzanie ostatniego semestru seminarium dyplomowego lub seminarium  dyplomowego 
i praktyki zawodowej-dyplomowej bez obowiązku uzupełniania różnic programowych. Decyzję podejmuje Dziekan. 

 
F. Indywidualny tok studiów (ITS) oraz indywidualny program studiów (IPS) 

 
§ 33 

1. W indywidualnych przypadkach, w szczególności odnoszących się do studentów: 

1) pracujących zawodowo i z tego powodu niemogących uczęszczać regularnie na zajęcia; 

2) samotnie wychowujących dzieci; 

3) niepełnosprawnych; 

4) uzupełniających różnice programowe z poszczególnych przedmiotów; 

5) znajdujących się w innych, szczególnie trudnych sytuacjach życiowych; 
Dziekan może, na umotywowany wniosek studenta, wyrazić zgodę na indywidualny tok studiów (ITS). ITS polega na ustaleniu 
indywidualnych terminów i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych. 

2. Student objęty ITS zdaje egzaminy i przystępuje do kolokwiów w terminach ustalonych przez wykładowcę. 
3. Jeżeli przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę, Dziekan wskazuje spośród nich egzaminatora. 
 

§ 34 
1. W stosunku do studentów: 

1) szczególnie uzdolnionych; 

2) studiujących na co najmniej dwóch kierunkach lub specjalnościach; 

3) oraz w innych uzasadnionych przypadkach; 
Dziekan może, na umotywowany wniosek studenta, wyrazić zgodę na indywidualny program studiów (IPS). 
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2. Studentowi, któremu przyznany został IPS, Dziekan określi indywidualny program studiów, w tym plan studiów oraz wyznaczy opiekę 
naukową. 

3. Decyzją Dziekana program studiów, w tym plan studiów, może być rozszerzony o zakres wiedzy w ramach specjalności studenta. 
4. Kontrolę nad prawidłową realizacją IPS sprawuje Dziekan. 
5. Jeżeli plan zajęć IPS nie został przez studenta zrealizowany w semestrze (roku) Dziekan może: 

1) w przypadku usprawiedliwionego braku zaliczenia i egzaminu, zatwierdzić skorygowany plan studiów  
na następny semestr; 

2) skierować studenta na semestr odpowiedni do zrealizowanego przez studenta programu studiów.  
 

IX. Praktyka  
 

§ 35 
1. Praktyka studencka stanowi integralną część programu kształcenia i podlega zaliczeniu.  
2. Wymiar praktyki, termin odbywania i zaliczania oraz przypisaną liczbę punktów ECTS określają programy kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów. 
3. Student może ubiegać się o częściowe lub całkowite zaliczenie praktyki na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego, jeżeli 

spełnia ono wymagania programu praktyk. 
4. Student jest zobowiązany do odbycia i zaliczenia praktyki studenckiej w wymiarze zgodnym z programem studiów.  
5. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć. 
6. Praktykę organizuje i koordynuje Biuro Karier. 
7. Szczegółową organizację oraz warunki i tryb zaliczenia praktyki określa Regulamin praktyki. 
 

X. Obozy sportowe 
 

§ 36 
1. Student jest zobowiązany do odbycia i zaliczenia obozów sportowych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku studiów.  
2. Tryb odbywania i zaliczania obozów sportowych reguluje Regulamin obozu sportowego i właściwe zarządzenie Dziekana. 
 

XI. Powtarzanie semestru 
 

§ 37 
1. Student, który nie zaliczył semestru i nie spełnia warunków do uzyskania warunkowego wpisu na semestr kolejny, bądź otrzymał wpis 

warunkowy na kolejny semestr, a w terminie określonym w § 32 ust. 4 i 5 nie uzupełnił braków, zostaje skreślony z listy studentów lub, 
po uprzednim złożeniu stosownego wniosku do Dziekana, zostaje skierowany na powtarzanie semestru. 

2. Student, który powtarza semestr lub wznawia studia, zwolniony jest z obowiązku zaliczenia tych przedmiotów, które poprzednio zaliczył.  
3. Jeżeli nastąpiła zmiana programu kształcenia lub nastąpiła przerwa w studiach dłuższa niż dwa lata, Dziekan może nie wyrazić zgody na 

zaliczenie wcześniej zdanego przedmiotu. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na powtórne powtarzanie semestru. 

 
§ 38 

Student, który otrzymał zgodę na powtarzanie semestru, ma obowiązek zgłosić się do Dziekanatu przed rozpoczęciem roku akademickiego, 
w celu zapoznania się z programem studiów oraz innymi warunkami studiowania. 
 

XII. Zmiana kierunku, rodzaju, formy studiów i specjalności 
 

§ 39 
1. Student może ubiegać się o zmianę: kierunku, rodzaju, formy lub specjalności studiów.  
2. Zmiana rodzaju studiów oznacza zmianę studiów licencjackich na studia inżynierskie lub odwrotnie. 
3. Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę: kierunku, rodzaju, formy, specjalności studiów. 
4. Jeżeli między kierunkami, rodzajami, specjalnościami studiów, istnieją różnice programowe, student ma obowiązek uzupełnić je w 

terminie wyznaczonym przez Dziekana. Zaliczenie przedmiotów odbywa się na zasadach ogólnych określonych w § 25-32. 
5. Student może ubiegać się o przeniesienie przedmiotu zgodnie z zapisami § 11. 
 

§ 40 
1. O zmianę kierunku, rodzaju, formy, specjalności studiów, student może ubiegać się najpóźniej do końca drugiego semestru. 
2. Zmiana kierunku, rodzaju, specjalności i formy studiów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nastąpić na wyższych latach 

studiów. 
 
  



11 

 

§ 41 
1. Jeżeli student podejmuje studia na więcej niż jednej specjalności, obowiązany jest zaliczyć wyłącznie te przedmioty z kolejnej specjalności, 

które nie były objęte planem studiów na pierwszej specjalności. W takim przypadku jest jednak zobowiązany do uczestniczenia w liczbie 
seminariów równej liczbie studiowanych specjalności oraz przygotować prace dyplomowe dla każdej specjalności z osobna. Dziekan 
może wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego wspólny dla wszystkich specjalności. 

2. Decyzję zezwalającą na studiowanie na następnej specjalności podejmuje Dziekan, który bierze pod uwagę  
m.in. dotychczasową średnią ocen ze studiów. 

 
XIII.  Urlopy 

 
§ 42 

1. Student może uzyskać krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy urlop od zajęć w Uczelni. 
2. Student ma prawo do ubiegania się o udzielenie urlopu w przypadku: 

1) długotrwałej choroby; 

2) wyjazdu na zagraniczne studia, staże, praktyki; 

3) urodzenia dziecka i opieki nad nim; 

4) innych ważnych okoliczności losowych. 
3. Zgodę na urlop wyraża Dziekan na wniosek studenta.  
4. Urlop może być udzielony na okres nie krótszy niż semestr i nie dłuższy niż rok akademicki.  
 

§ 43 
Podczas urlopu student zachowuje legitymację studencką, prawo do opieki lekarskiej, a także, za zgodą i na zasadach ustalonych przez 
Dziekana, może uczestniczyć w wybranych zajęciach, uzyskiwać z nich zaliczenia oraz przystępować do egzaminów. 
 

§ 44 
Po zakończeniu urlopu student podejmuje naukę od początku semestru, na który uzyskał urlop.  
 

§ 45 
1. Jeżeli urlop trwał jeden semestr, Dziekan może podjąć decyzję o kontynuowaniu przez studenta nauki w kolejnym semestrze pod 

warunkiem, że w trakcie tego semestru zaliczy on przedmioty opuszczonego semestru w ramach indywidualnego toku studiów. 
2. Jeżeli w trakcie urlopu zmienił się  program studiów, student powracający z urlopu ma obowiązek uzupełnić różnice programowe, w 

terminie wyznaczonym przez Dziekana. 
3. W celu zapoznania się z programem studiów oraz z innymi warunkami studiowania, student zobowiązany jest  zgłosić się do Dziekanatu 

przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego.  
 

XIV. Praca dyplomowa 
 

§ 46 
1. W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu studenci przygotowują następujące prace dyplomowe: 

1) licencjacką - na studiach pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata; 

2) inżynierską - na studiach pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera; 

3) magisterską - na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  
lub magistra inżyniera. 

2. Kryteria przyjęć na poszczególne seminaria dyplomowe ustala Dziekan. 
3. Informator o seminariach dyplomowych, zawierający: listę promotorów, wykaz proponowanej problematyki seminariów oraz kryteria 

przyjęć na poszczególne seminaria, udostępniany jest studentom przed rozpoczęciem tych zajęć. 
 

§ 47 
1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora. 
2. Promotorem może być nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 
3. Studentowi przysługuje swobodny wybór promotora, jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają. 
4. Szczegółowe zasady pisania i oceny prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia reguluje zarządzenie Rektora. 
5. Tematy prac dyplomowych zatwierdza promotor biorąc pod uwagę kierunek studiów, zainteresowania naukowe studentów, własną 

tematykę badawczą oraz potrzeby praktyki gospodarczej. 
6. Tematy prac dyplomowych powinny zostać ustalone nie później niż dwa semestry przed planowanym terminem zakończenia studiów. 
7. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym. 
 

§ 48 
1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie: 

1) na studiach pierwszego stopnia: jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z jej akceptacją przez promotora oraz jeden egzemplarz 
pracy dyplomowej i prezentację przedstawianą w czasie obrony - w formie elektronicznej; 

2) na studiach drugiego stopnia: dwa egzemplarze pracy dyplomowej wraz z jej akceptacją przez  promotora oraz jeden egzemplarz 
pracy dyplomowej w formie elektronicznej. 

2. Terminy składania prac określa zarządzeniem Dziekan. 
3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz powołany przez Dziekana recenzent. 
4. Ocenę pracy dyplomowej student otrzymuje: 
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1) na zajęciach seminaryjnych - na studiach pierwszego stopnia; 

2) przed przystąpieniem do egzaminu - na studiach drugiego stopnia. 
5. Zastosowanie programu antyplagiatowego do sprawdzania prac dyplomowych odbywa się według zasad określonych zarządzeniem 

Rektora.  
 

XV. Egzamin dyplomowy 
 

§ 49 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, w tym praktyk;  

2) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej od promotora i recenzenta; 

3) uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
 

§ 50 
1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan. O terminie tym student powiadamiany jest nie później  

niż siedem dni przed datą egzaminu.  
2. Komisję egzaminacyjną powołuje Dziekan w składzie określonym zarządzeniem Rektora. 
3. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu Rektora. 
4. Student lub promotor może ubiegać się o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego. 
5. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego. 
 

§ 51 
1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest na studiach: 

1) pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata – egzamin licencjacki; 

2) pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera – egzamin inżynierski; 

3) drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera – egzamin magisterski. 
2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 
3. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w języku obcym. 

 
§ 52 

1. Studentowi, który złożył egzamin dyplomowy z wynikiem negatywnym albo nie usprawiedliwił nieprzystąpienia do egzaminu w 
ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny, jednak nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca 
i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

2. Jeżeli student, ze względów zdrowotnych bądź innych ważnych powodów, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego, winien 
najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu poinformować Dziekana  
o przyczynie uniemożliwiającej przystąpienie do egzaminu, a następnie przedłożyć usprawiedliwienie pisemne  
w ciągu siedmiu dni. Nowy termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan w najbliższym z dogodnych terminów. 

3. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nieobecności studenta na egzaminie dyplomowym, decyzję podejmuje Dziekan. 
4. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu dyplomowego w drugim ostatecznym terminie lub nieprzystąpienia do tego 

egzaminu, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 
5. Student, o którym mowa w ust.4 może złożyć wniosek do Dziekana o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 59. 

 
XVI. Ukończenie studiów 

 
§ 53 

Studia pierwszego oraz drugiego stopnia kończą się z dniem złożenia egzaminu dyplomowego na ocenę co najmniej dostateczną. 
Zakończenie studiów odnotowuje się w aktach osobowych studenta. 

 
§ 54 

1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma 
odpisami i suplementem do dyplomu oraz dokonuje wpisu do księgi dyplomów. 

2. Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na 
język angielski. Dokumenty są wydawane w terminie 30 dni  
od dnia złożenia wniosku. 

3. Warunkiem wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jest wniesienie przez absolwenta opłaty,  
od dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz dostarczenie 
aktualnej fotografii. 

 
§ 55 

1. Ostateczny wynik studiów jest sumą: 
- 60 % średniej arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem, otrzymanych 

podczas trwania studiów, za wyjątkiem przedmiotów, których zaliczenie poświadczone jest wpisem „zal” oraz przedmiotów 
dodatkowych; 

- 20% średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta; 
- 20 % oceny z egzaminu dyplomowego. 
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2. Komisja egzaminacyjna, na wniosek przewodniczącego, może podnieść ostateczną ocenę studiów o jeden stopień, jeżeli student otrzymał 
ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego. 

 
§ 56 

Na dyplomie wpisuje się wynik ukończenia studiów wg zasady: 
 

Ostateczny  
wynik studiów 

Ocena wpisana  
do dyplomu 

4,51 – 5,00 bardzo dobry 

4,17 – 4,50 dobry plus 

3,84 – 4,16 dobry 

3,50 – 3,83 dostateczny plus 

do 3,49 dostateczny 

 
natomiast w suplemencie wpisuje się - jak wyżej - wynik ukończenia studiów oraz ocenę pracy dyplomowej wg zasady: 
 

Ocena pracy dyplomowej 
 

Ocena wpisana  
do suplementu 

4,75 – 5,00 bardzo dobry 

4,25 - 4,74  dobry plus 

3,75 - 4,24 dobry 

3,25 - 3,74 dostateczny plus 
3,00 - 3,24 dostateczny 

 
 

XVII. Stypendia 
 

§ 57 
1. System stypendialny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu obejmuje świadczenia pomocy materialnej przyznawane: 

1) ze środków własnych Uczelni; 

2) ze środków budżetu państwa. 
2. Zasady oraz tryb przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom określa Regulamin przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
3. W Uczelni funkcjonują programy stypendialne, których zasady określa Regulamin promocji i zniżek Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.  
 

XVIII. Skreślenie 
 

§ 58 
1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów, w oparciu o niedopełnienie warunków umowy o świadczenie usług edukacyjnych; 

2) rezygnacji ze studiów, w oparciu o pisemny wniosek studenta; 

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni, nałożoną i udokumentowaną zgodnie z § 62. 
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 

1) stwierdzenia braku postępów w nauce, w oparciu o oceny w protokołach elektronicznych; 

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, w oparciu o oceny w protokołach elektronicznych; 

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, na podstawie raportu z systemu finansowego Uczelni; 

4) niepodpisania przez studenta w określonym terminie przedłożonej przez Uczelnię umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. 
3. Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów.  
 

§ 59 
1. Student, który został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów, czyli o ponowne wpisanie na listę studentów 

i uzyskanie statusu studenta Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.  
2. Wznowienie studiów odbywa się na pisemny wniosek studenta. 
3. Dziekan wydaje decyzję o wznowieniu studiów oraz określa zasady jego realizacji. 
4. Ponowne przyjęcie na studia osoby skreślonej z listy studentów pierwszego semestru następuje na zasadach ogólnych rekrutacji na studia 

wyższe. 
5. W przypadku wznowienia studiów, student jest wpisywany do albumu studentów pod poprzednio przypisanym numerem. 
 

XIX.  Dokumentacja studiów 
 

§ 60 
1. Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w aktach osobowych studenta. 
2. Akta osobowe studenta znajdują się w Dziekanacie Wydziału. 
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3. Dane w aktach osobowych mogą być gromadzone i przetwarzane przez Uczelnię jedynie dla celów związanych  
z realizacją jej zadań. 

 
XX. Zasady odpłatności za studia 

 
§ 61 

1. Nauka w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jest odpłatna. 
2. Warunki pobierania opłat związanych z obywaniem studiów określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na 

studia zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat, ich rodzaje i terminy określa umowa o świadczenie usług edukacyjnych oraz Regulamin opłat. 
 

XXI.  Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 
 

§ 62 
Student za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

XXII. Postanowienia końcowe 
 

§ 63 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
2. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy wnosić 

za pośrednictwem Dziekana.  
 

§ 64 
Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2018/19. 
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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-INFORMATYCZNEGO 
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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. 

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. 
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§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.  

 
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: 



20 

 

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. 

§19 
1. Wypożyczalnia udostępnia książki mówione. 

2. Książki mówione można wypożyczyć na okres 4 tygodni. 
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§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: 
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.; 
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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. 

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. 
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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; 

3) powiadomienie władz Uczelni. 
2. O zastosowaniu rodzaju sankcji decyduje Dyrektor Biblioteki. W razie jego nieobecności decyzje podejmuje bibliotekarz. 
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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.  
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin praktyk, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizowania praktyk studenckich w Wyższej Szkole Bankowej w 

Toruniu, zwanej dalej Uczelnią. 

2. Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia i podlegają zaliczeniu.  

3. Praktyka realizowana jest zgodnie z ramowym programem praktyki opracowanym dla danego stopnia, kierunku kształcenia, a w 

przypadku kierunku „pedagogika” również specjalności.  

4. Praktyki studenci realizują w dwóch następujących formułach: praktyka zawodowa i praktyka zawodowa-dyplomowa. 

5. Wymiar praktyk, termin odbywania i zaliczania oraz przypisaną im liczbę punktów ECTS określają programy kształcenia dla 

poszczególnych kierunków studiów. 

6. Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk (wynagrodzenie, ubezpieczenie NNW, dojazd, nocleg itp.).  

Praktyka zawodowa 

§ 2 

1. Celem praktyki zawodowej jest w szczególności: 

a) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności praktycznych 

i kompetencji społecznych, 

b) stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także zapoznanie ich z zasadami organizacji i 

mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji. 

2. Cele i zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji, które zdobywa student podczas praktyki, określa program praktyk. 

§ 3 

1. Praktyki zawodowe organizuje i koordynuje Biuro Karier przy współpracy z menedżerem kierunku lub koordynatorem praktyk, o ile 

został powołany. 

2. Do zadań i kompetencji Biura Karier w zakresie organizacji i koordynacji praktyk zawodowych należy w szczególności: 

a) prowadzenie kampanii informacyjnej i instruktaży w zakresie organizacji i realizacji praktyk, w tym wymaganej dokumentacji, 

b) zawieranie porozumień z praktykodawcami, 

c) pozyskiwanie nowych miejsc realizacji praktyk studenckich, 

d) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyk, 

e) informowanie studentów o zadaniach określonych w programach praktyk oraz potencjalnych miejscach i formie ich odbywania, 

f) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu praktyk (monitoring), 

g) weryfikacja dokumentacji złożonej przez studenta po zakończeniu praktyki. 

3. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje Dziekan. 

§ 4 

1. Student ma możliwość poszukiwania miejsca odbycia praktyki: 

a) za pośrednictwem Biura Karier, 

b) indywidualnie. 

2. Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Karier: 

a) wypełnioną deklarację oraz CV, gdy poszukuje miejsca realizacji praktyki za pośrednictwem Biura Karier, 

b) wypełnione i potwierdzone przez praktykodawcę porozumienie wstępne, gdy poszukuje miejsca realizacji praktyki indywidualnie. 

3. Student ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania do Biura Karier, w formie elektronicznej lub pisemnej, wszelkich zmian dotyczących 

złożonej deklaracji. 

§ 5 

Praktyka zawodowa odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnią  
a praktykodawcą. 

§ 6 

Student zobowiązany jest do: 

a) realizacji praktyki zgodnie z programem, 

b) przestrzegania ustalonego przez praktykodawcę porządku i dyscypliny pracy oraz zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

c) zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez praktykodawcę, 

d) przestrzegania innych zasad i reguł postępowania obowiązujących w Uczelni  

i u praktykodawcy. 
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§ 7 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest: 

a) realizacja praktyki w ustalonym terminie, 

b) złożenie w Biurze Karier dokumentów potwierdzających zrealizowanie praktyki  

tj. zaświadczenia (wypełnionego przez opiekuna praktykanta), sprawozdania (wypełnionego przez studenta) oraz innych 

dokumentów wymaganych programem praktyki nie później niż miesiąc od zakończenia praktyki. 

2. Zaliczenia praktyki, poprzez wpis do protokołu przygotowanego przez Biuro Karier, dokonuje menedżer kierunku lub wskazany przez 

Dziekana inny nauczyciel akademicki. 

3. Nieobecność na praktyce powinna zostać usprawiedliwiona stosownym dokumentem, 

np. zwolnienie lekarskie lub inny dokument urzędowy. Student ma obowiązek poinformowania o nieobecności praktykodawcę oraz 

Biuro Karier. Student jest zobowiązany do odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na zasadach ustalonych z praktykodawcą. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce skutkuje jej niezaliczeniem. 

5. Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje niezaliczeniem semestru. W takim przypadku student może wystąpić do Dziekana o 

warunkowy wpis na kolejny semestr lub powtarzanie semestru. 

§ 8 

1. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy, innej działalności lub praktyki zaliczonej podczas 

studiów wyższych (realizowanej w WSB lub w innej Uczelni), spełniających wymagania programu praktyk dla danego kierunku studiów 

i/lub specjalności. 

2. Podstawą ubiegania się o zaliczenie praktyki, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w Biurze Karier pisemnego podania wraz z 

załącznikami. 

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zaliczeniu praktyki, w sytuacji, jak opisano w ust.1, podejmuje menedżer kierunku lub wskazany 

przez Dziekana inny nauczyciel akademicki. 

4. W sprawach szczególnych, związanych z realizacją praktyki zawodowej, decyzję podejmuje Dziekan na podstawie złożonego przez 

studenta podania. 

5. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od jej wydania. 

§ 9 

Warunki realizacji i zaliczania praktyki zawodowej na kierunku „pedagogika” określają odrębne instrukcje. 

Praktyka zawodowa-dyplomowa 

§ 10 

Celem praktyki zawodowej-dyplomowej jest w szczególności: 
a) zebranie, zestawienie i analiza danych oraz materiałów źródłowych do napisania pracy dyplomowej, 

b) realizacja badań własnych studenta, 

c) poznanie i doskonalenie metod pracy badawczej związanej z realizacją pracy dyplomowej, 

d) samodzielne i odpowiedzialne realizowanie powierzonych zadań w zakresie przygotowywanej pracy dyplomowej. 

§ 11 

1. Praktykę zawodową-dyplomową koordynuje promotor przy organizacyjnym wsparciu Biura Karier. 

2. Do zadań promotora należy: 

a) ustalenie listy zadań dla studenta do realizacji podczas praktyki zawodowej-dyplomowej, wynikających z przyjętej i zatwierdzonej 

tematyki i celów pracy dyplomowej studenta, 

b) ustalenie terminarza odbywania praktyki zawodowej-dyplomowej przez studenta w ramach czasowych przewidzianych w programie 

studiów, 

c) monitorowanie uzyskanych efektów kształcenia, 

d) weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania studenta z odbytej praktyki zawodowej- dyplomowej, 

e) potwierdzenie zrealizowania przez studenta efektów kształcenia określonych dla praktyki zawodowej-dyplomowej. 

 
3. Student ma możliwość realizowania praktyki zawodowej-dyplomowej: 

a) indywidualnie, 

b) u praktykodawcy. 

4. W przypadku realizacji praktyki zawodowej-dyplomowej u praktykodawcy obowiązują zasady określone w § 4 i 5 niniejszego 

Regulaminu. 

5. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych-dyplomowych sprawuje Dziekan. 
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§ 12 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej-dyplomowej jest złożenie w Biurze Karier deklaracji rozpoczęcia praktyki zawodowej-

dyplomowej oraz zatwierdzonego przez promotora sprawozdania z jej przebiegu. 

2. Zaliczenia praktyki zawodowej-dyplomowej dokonuje Dziekan. 

3. Niezaliczenie praktyki zawodowej-dyplomowej skutkuje niezaliczeniem semestru. W takim przypadku student może wystąpić do 

Dziekana o warunkowy wpis na kolejny semestr  

lub powtarzanie semestru. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów. 

2. Regulamin wchodzi w życie od 1 października 2018 r. 
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Regulamin promocji dla Studentów I i II stopnia 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 
 

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, Wolnym Słuchaczom oraz Studentom GTEBA, będącym obywatelami polskimi oraz 
studiującym na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

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 UJĘTYCH W CZĘŚCI A 

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

CZĘŚĆ B 
INNE PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W WSB 

 
§ 5 

PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT (VIS) 
– „Studiuj za darmo” 

1. Uczelnia udziela promocji w postaci zwolnienia z opłaty czesnego w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia  
i jednolitych studiach magisterskich Studentom, którzy spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: 
A. Studentom,  którzy na egzaminie maturalnym zdobyli z egzaminu pisemnego odpowiednią ilość punktów z 2 przedmiotów 

przyznaje się następującą promocję: 

● 175 -184 pkt – 25 % promocji w czesnym 

● 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym 

● 195 - 200 pkt – 100 % promocji w czesnym 
Punkty  z przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3 
W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się 
poziom z wyższą ilością punktów.  
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Suma punktów liczona jest z jednego z następujących zestawów przedmiotów:  
a) język obcy i język polski lub  
b) język obcy i matematyka lub 
c) język obcy i geografia lub 
d) język obcy i wiedza o społeczeństwie lub 
e) język obcy i informatyka. 

B. Studentom,  którzy na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (w jednym z wymienionych zawodów: technik 
administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik 
organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny/osoby 
starszej/w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca/środowiskowa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik 
medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik 
spedytor, technik teleinformatyk, technik transportu drogowego/kolejowego, technik usług pocztowych  
i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, , technik 
prac biurowych, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk) zdobyli z etapów pisemnego i praktycznego 
odpowiednią średnią ilość punktów przyznaje się następującą promocję: 

● 90-94 % punktów  – 25 % promocji w czesnym 

● 95-99 % punktów – 50 % promocji w czesnym 

● 100 % punktów – 100 % promocji w czesnym 
Warunkiem przyznania promocji jest okazanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w jednym z ww. zawodów. 

C. Studentom, którzy byli laureatami olimpiad międzynarodowych, laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych  o zasięgu 
ogólnopolskim przyznaje się 100 % promocję w czesnym. 

D. Laureatom konkursów sponsorowanych przez WSB na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję zgodnie z przyznaną 
nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji. 

2. W drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, Uczelnia z własnych środków przyznaje stypendia za wyniki w nauce: 
1) studentom, którzy osiągnęli w pierwszym semestrze średnią ocen w wysokości 4,75 i więcej w wysokości 100% czesnego 

semestralnego; 

2) studentom, którzy osiągnęli w pierwszym semestrze średnią ocen w wysokości 4,50 do 4,75 w wysokości 50% czesnego 

semestralnego. 

3. Promocje, o których mowa w pkt. 1 nie sumują się. 
4. Z promocji, o której mowa w pkt.1 można skorzystać tylko jednokrotnie. 

 
§ 6 

PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT (VIS) 
ZA WYNIKI SPORTOWE 

1. W pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia, Uczelnia z własnych środków przyznaje promocję VIS za wyniki w sporcie w 
wysokości do 100 % czesnego semestralnego. Kryteriami uzyskania promocji jest uzyskanie na świadectwie maturalnym średniej 
arytmetycznej w wysokości 60% z trzech egzaminów z przedmiotów pisemnych. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego 
przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym; punkty  z przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym mnoży 
się przez współczynnik 1,3) wybiera się poziom z wyższą ilością punktów oraz następujące osiągnięcia w dziedzinie sportu: 
1) miejsca od 1 do 5 w Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie sportowej; 
2) zakwalifikowanie się do Kadry Polski; 
3) udział w rozgrywkach ogólnopolskich I, II i III szczebla; 
4) uzyskanie klasy sportowej w danej dyscyplinie sportowej. 
5) działalność w dziedzinie sportu propagująca i promująca sport; 

Osiągnięcia w postaci załącznika powinny być poświadczone przez Zarząd Klubu, Związek Sportowy lub osoby upoważnione. 
2. W drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, Uczelnia z własnych środków przyznaje promocję VIS za wyniki w sporcie w wysokości 

do 100 % czesnego semestralnego. Kryteriami uzyskania promocji  jest uzyskanie w pierwszym semestrze średniej co najmniej 4,00 oraz 
następujące osiągnięcia w dziedzinie sportu: 
1) miejsca od 1 do 5 w Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie sportowej; 
2) zakwalifikowanie się do Kadry Polski; 
3) udział w rozgrywkach ogólnopolskich I, II i III szczebla; 
4) uzyskanie klasy sportowej w danej dyscyplinie sportowej. 
5) działalność w dziedzinie sportu propagująca i promująca sport; 

3. Świadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie: 
1) studenci mogą otrzymywać jednorazowo w semestrze; 
2) studenci realizują prawo do promocji  przez zmniejszenie czesnego za naukę; 
3) na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

4. Osoba korzystająca z promocji VIS za wyniki w sporcie traci prawo do promocji czasowej na studia I stopnia, natomiast może skorzystać 
z aktualnej promocji we wpisowym. 
 

§ 7 
PROMOCJA „DRUGI KIERUNEK”. 

1. Możliwość studiowania na drugim kierunku studiów posiadają osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia 
magisterskie formy stacjonarnej lub niestacjonarnej (dalej również jako „Kandydaci”) spełniający warunki określone  
w zasadach rekrutacji WSB, którzy jednocześnie są Studentami studiów wyższych w WSB lub innej uczelni. 
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2. O skorzystanie z promocji może ubiegać się jedynie ten Kandydat, który w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Poznaniu wraz  
z wydziałem zamiejscowym w Chorzowie oraz Szczecinie, Toruniu wraz z wydziałem zamiejscowym w Bydgoszczy, Wrocławiu wraz z 
Wydziałem Ekonomicznym w Opolu (zwanej łącznie: WSB Wyższe Szkoły Bankowe) podejmie naukę na drugim kierunku od 1 semestru 
oraz będzie na podstawowym kierunku studiów w Wyższych Szkołach Bankowych lub innej uczelni przynajmniej przez rok studiowania 
od rozpoczęcia studiów w WSB na drugim kierunku. Promocja nie dotyczy osób, które podejmują naukę na drugim kierunku studiów na 
semestrze wyższym niż 1 semestr, a także Studentów przebywających na urlopie od zajęć na kierunku podstawowym. 

3. Promocja polega na obniżeniu czesnego w pierwszym roku studiowania o 50% czesnego standardowego zawartego  
w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych w stosunku do opłat przewidzianych do drugiego kierunku studiów 
proporcjonalnie do wybranej przez Studenta liczby rat i systemu uiszczania czesnego. Poprzez rok studiowania,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się kolejne dwa semestry licząc od semestru, w którym podjęto studia w WSB. 
Promocja jest naliczana w okresie jednoczesnego trwania studiów na podstawowym kierunku studiów oraz na drugim kierunku studiów.  

4. Promocja przedłużana jest na kolejny rok studiowania zgodnie z warunkami określonymi w ust. 8. 
5. Termin „podstawowy kierunek studiów” określa kierunek, który jako pierwszy został rozpoczęty przez Studenta i jest kontynuowany 

podczas ubiegania się o możliwość skorzystania z promocji „Drugi kierunek”. Termin „uczelnia macierzysta” określa uczelnię, w której 
Student studiuje podstawowy kierunek studiów. 

6. Kandydat na studia zobowiązany jest wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostarczyć zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta na 
podstawowym kierunku studiów w uczelni macierzystej. Zaświadczenie musi zawierać przewidywany termin zakończenia studiów oraz 
informację o ewentualnie udzielonym urlopie od zajęć. 

7. Studentowi korzystającemu z promocji nie przysługuje na drugim kierunku prawo do innych promocji dostępnych w WSB, poza 
promocją we wpisowym w wysokości właściwej ze względu na termin zapisu na studia, przyznawaną na zasadach określonych  
w promocji czasowej. 

8. Warunkiem korzystania z promocji: jest, co semestr, najpóźniej do 31. października (data wystawienia zaświadczenia 
po 01. października) lub do 31. marca (data wystawienia zaświadczenia po 15. marca), w zależności od rozpoczynającego się semestru, 
dostarczenie przez Studenta, do działu obsługującego płatności, zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta na podstawowym kierunku 
studiów w uczelni macierzystej. Zaświadczenie musi zawierać przewidywany termin zakończenia studiów oraz informację o ewentualnie 
udzielonym urlopie od zajęć. Z powyższego obowiązku zwolniony jest Student studiujący na podstawowym i na drugim kierunku studiów 
w tej samej jednostce macierzystej WSB. 

9. W sytuacji, kiedy Student w danym roku studiowania, na podstawowym kierunku, studiować będzie tylko w jednym semestrze, to 
obniżenie będzie przysługiwać tylko w tym semestrze. 

10. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia o studiowaniu podstawowego kierunku studiów w uczelni macierzystej  
w terminach określonych w ust. 8, skreślenia z listy studentów, zakończenia studiów lub skierowania na urlop od zajęć na kierunku 
podstawowym, Student traci prawo do uczestnictwa w promocji, może jednak kontynuować studia na warunkach ogólnych, określonych 
w Regulaminie studiów. 

11. Student, który nie dostarczył zaświadczenia o studiowaniu podstawowego kierunku studiów w uczelni macierzystej, wnosi czesne 
standardowe zgodnie z tabelą zawartą w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych, począwszy od początku 
semestru, na którym Student nie dostarczył zaświadczenia. W przypadku skreślenia z listy studentów, zakończenia studiów lub 
skierowania na urlop od zajęć na kierunku podstawowym, Student wnosi czesne standardowe zgodnie z tabelą zawartą w obowiązującej 
go umowie o świadczenie usług edukacyjnych, począwszy od opłaty za okres następujący po okresie,  
w którym, Student utracił prawo do udziału w promocji. 

12. Studenta studiów na drugim kierunku obowiązują opłaty dodatkowe w wysokości i terminie wskazanym w tabeli zawartej  
w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

 
§ 8 

PASZPORT WSB 
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 studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich w trakcie studiów bez ponoszenia kosztów wpisowego. Decyzje o przyjęciu w trybie indywidualnym 
podejmuje Dziekan Wydziału. 

c. Możliwość korzystania z księgozbiorów czytelni w każdej Wyższej Szkole Bankowej. 
 

§ 9 
PROGRAM FIRMA  

1. Przysługuje Kandydatom na studia wyższe, którzy są pracownikami firmy objętej Programem Firma.  
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania promocji dla firmy, wysokość promocji, warunki jej przyznawania, termin obowiązywania promocji 

oraz sposób rozliczania określa regulamin Programu Firma lub umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową a firmą. 
3. Studentowi uczestniczącemu w „Programie Firma” przysługuje prawo do wyboru korzystniejszej promocji z dostępnych w niniejszym 

regulaminie pod warunkiem że wybrana promocja nie łączy się z promocją „Programu Firma”. 
 

§ 10 
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, nie będącej studentem lub absolwentem WSB w Toruniu. 
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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). 
7. Promocja zostanie rozliczona z tytułu czesnego proporcjonalnie w danym roku w roku akademickim, w którym nastąpiło polecenie. 
 

§ 11 
ZASADY ŁĄCZENIA PROMOCJI 

1. Promocje nie podlegają kumulacji z wyjątkiem Promocji Polecam. 
2. Wysokość przyznanych promocji nie może przekroczyć wysokości 100% obowiązującego Studenta czesnego. Oznacza to, że  

w przypadku spełnienia warunków do przyznania promocji w łącznej wysokości przekraczającej 100% wysokości czesnego 
obowiązującego Studenta, Student 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 i 4. 

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 Studenta umowie  

o świadczenie usług edukacyjnych.  
 

§ 12 
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. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Promocje dla cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż wymienieni w art. 43 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym regulują 

odrębne uchwały Władz WSB. 
2. Skorzystanie przez Kandydata na studia lub Studenta z któregokolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Niewywiązywanie się Studenta z obowiązków wynikających 
z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji. 

3. W wypadku pojawienia się w WSB innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odrębne przepisy. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd WS 
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REGULAMIN  OPŁAT  
 

DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA  

WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU 
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§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin  określa rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia przez Studentów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Bankowej 
w Toruniu  w roku akademickim 2018/2019. 

2. Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu  są odpłatne.  

3. Wysokość opłat, harmonogram ich wnoszenia oraz wykaz opłat dodatkowych ustala Zarząd WSB w  Toruniu  i ogłasza w Tabeli opłat 
dodatkowych  dla Studentów studiów I i II stopnia, która jest zawarta w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

4. Opłaty regulowane są w formie przelewu na rachunek bankowy Uczelni. Za datę uregulowania uważa się datę wpływu środków na 
rachunek bankowy 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 stacjonarnych i niestacjonarnych. 
2. Uczelnia gwarantuje stałość wysokości czesnego przez cały okres trwania studiów. 
3. W uczelni funkcjonują dwa systemy wnoszenia czesnego:  

a) gwarantowane czesne stałe - dla Studentów studiów I i II stopnia  

b) gwarantowane czesne stopniowane - dla Studentów studiów I stopnia, z wyłączeniem cudzoziemców studiujących na 

zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. 

4. Czesne jest uiszczane przez Studenta w wybranym systemie określonym w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Zadeklarowany 
system płatności obowiązuje do końca studiów, z uwzględnieniem ust. 5 

5. Zmiana wyboru systemu uiszczenia czesnego wymaga złożenia deklaracji o jego zmianie, podpisanej obustronnie  przez Uczelnię oraz 
studenta i możliwa jest tylko do dnia: 
a) 30 września wyłącznie dla Studentów przyjętych na I roku studiów I stopnia w naborze letnim 
b) 28 lutego wyłącznie dla Studentów przyjętych na I roku studiów I stopnia w naborze zimowym. 

6. Czesne jest uiszczane przez Studenta w wybranym trybie określonym w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych. Podstawowym 
trybem uiszczania czesnego w roku akademickim jest zapłata w 10 ratach, stanowiącym podstawę kalkulacji ceny usługi edukacyjnej. 
Czesne za naukę może być wnoszone ponadto: 
a) w 1 racie (opłata roczna),  
b) w 2 ratach (semestralnych) 
c) w 12 ratach miesięcznych 

7. Zmiana trybu uiszczania czesnego w danym semestrze wymaga złożenia deklaracji podpisanej przez Uczelnie oraz studenta i możliwa 
jest tylko do dnia: 
a) 31 października dla opłat wnoszonych w semestrze zimowym,  
b) 31 marca dla opłat wnoszonych w semestrze letnim. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Studenta, Dziekan może zmienić tryb uiszczania 
czesnego na podstawie deklaracji złożonej przez Studenta poza terminami wymienionymi w ust. 7  

9. W przypadku zmiany formy, kierunku lub rodzaju studiów wysokość czesnego ulega zmianie w miesiącu wydania  decyzji, zgodnie z 
ustaloną formą, rodzajem lub kierunkiem studiów.  

10. Postanowienia ust. 5, 6, 7, nie dotyczą cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 
 

§ 3 
PRZENIESIENIE NA WYŻSZY SEMESTR 

 
 

1. Student przyjęty na pierwszy semestr studiów może ubiegać się o zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów danego 
semestru i tym samym przeniesienie na wyższy semestr. W takiej sytuacji Student wnosi opłaty w systemie stopniowanego czesnego  
wskazanego w umowie o świadczenie usług edukacyjnych dla rocznika, na który zostaje przeniesiony, chyba, że na tym roczniku 
występuje tylko stałe czesne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



36 

 

§ 4 
WZNOWIENIE STUDIÓW, POWTARZANIE PRZEDMIOTU, POWTARZANIE SEMESTRU, POWTARZANIE ROKU, 

URLOP OD ZAJĘĆ W UCZELNI, KOLEJNA SPECJALNOŚĆ, RÓŻNICE PROGRAMOWE, PRZEDMIOTY 
NADOBOWIĄZKOWE 

 
 
1. Student może złożyć wniosek o wznowienie studiów jedynie po uprzednim rozliczeniu się z Uczelnią. Warunkiem wejścia w życie decyzji 

Dziekana Wydziału o wyrażeniu zgody na wznowienie studiów jest uiszczenie jednorazowej opłaty za wznowienie studiów w wysokości 
i terminie wskazanym w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

2. Student wznawiający studia po skreśleniu kontynuuje system uiszczania czesnego (stałe lub stopniowane) zadeklarowany w poprzedniej 
umowie.  

3. Student kontynuujący naukę nie ze swoim rocznikiem, z którym rozpoczął naukę (powracający z urlopu dziekańskiego lub skierowany 
na powtarzanie semestru), płaci czesne zgodnie z obowiązującą go umową o świadczenie usług edukacyjnych. 

4. Student wznawiający studia, płaci czesne zgodnie z Regulaminem obowiązującym dla rocznika, z którym studiuje.  
5. W przypadku udzielenia zgody na urlop od zajęć Student zobowiązany jest do wniesienia czesnego proporcjonalnie do wykorzystanego 

okresu studiów. Jeżeli Student opłacił czesne za semestr lub rok z góry otrzyma od Uczelni zwrot części opłaty czesnego wniesionej z 
góry za niewykorzystany okres studiów. 

6. Student rozpoczynający naukę na kolejnej specjalności, uzupełniający różnice programowe, realizujący przedmioty nadobowiązkowe lub 
powtarzający przedmiot wnosi opłaty obowiązującego czesnego oraz opłatę dodatkową wskazaną w umowie o świadczenie usług 
edukacyjnych. 

 
 

 
§ 5 

INNE OPŁATY 
 

1. Uczelnia pobiera jednorazowe opłaty z tytułów innych niż czesne w wysokości i terminach określonych  w umowie  o świadczenie usług 
edukacyjnych. 

2. Termin „inne opłaty” użyty w niniejszym Regulaminie opłat określa opłaty związane ze świadczeniem usług edukacyjnych, tj. w 
szczególności postępowanie związane z: wznowieniem studiów, wydaniem dokumentów związanych z tokiem studiów lub duplikatów 
tych dokumentów oraz kierowaniem korespondencji do Studenta, 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 Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na zasadach w tej umowie określonych. 

4. Student skierowany na studia zagraniczne jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wysokości  określonej w Zarządzeniu Kanclerza. 

5. Student uczestniczący w ćwiczeniach terenowych, obozach szkoleniowych lub innych formach przygotowania do zawodu, zgodnych z 
obowiązującym programem nauczania, odbywających się poza siedzibą Uczelni a organizowanych przez Uczelnię uiszcza opłatę zwaną 
dalej Opłatą za ćwiczenia terenowe lub obozy szkoleniowe, która pokrywa koszty m. in. wyżywienia i noclegu. 

6. Na kierunku Turystyka i Rekreacja uczestnictwo w formach nauczania wskazanych w ust. 5 jest obligatoryjne, niezbędne do uzyskania 
zaliczenia studiów.  

7.  Student ma prawo do korzystania: z pomocy materialnej finansowanej z  budżetu państwa w formie określonej w ustawie Prawo 
       o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB w   
       Toruniu 

 
 

§ 6 
OPŁATY ZA NIETERMINOWE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH  

 
 
1. W przypadku wniesienia przez Studenta czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu, Uczelnia może obciążyć Studenta 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od zaległej kwoty, poczynając od dnia następnego po dniu wymagalności czesnego, do 
czasu całkowitego uregulowania .wymagalnej należności z tytułu czesnego. 

2. W przypadku wniesienia przez Studenta czesnego po terminie wynikającym z harmonogramu, Student skreślony z listy studentów  może 
zostać obciążony odsetkami ustawowymi, liczonymi od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia aż do dnia całkowitej spłaty zadłużenia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 
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1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Studenta istnieje możliwość odroczenia terminu płatności 

czesnego za zgodą Dziekana. Student, który uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności nie jest zobowiązany do uiszczenia odsetek 
za zwłokę 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 Studenta do uiszczenia zaległości. W przypadku braku wpłaty 
w określonym terminie Dziekan Wydziału może wydać decyzję o skreśleniu z listy studentów, od której Studentowi 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 wynikających  z Regulaminu studiów, Uczelnia 
zastrzega sobie prawo podjęcia wobec Studenta przewidzianych przepisami prawa działań mających na celu windykację długu. 

4. W przypadku powstania zaległości w opłatach Uczelnia dokonuje rozliczenia w kolejności od najstarszej zaległej opłaty na danym 
rachunku rozliczeniowym, rozumianym jako konto przypisane do danego rodzaju opłaty. 

 
§ 8 

KOMUNIKACJA UCZELNI ZE STUDENTEM 
 

1. Student zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, pisemnego powiadamiania Dziekanatu Wydziału, 
na którym studiuje 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 Studenta 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 Studentem i Studenta z Uczelnią jest Extranet – wewnętrzny serwis internetowy, w którym systematycznie zamieszczane są 
informacje niezbędne Studentowi, w szczególności regulaminy i zarządzenia dotyczące Studentów. 

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

§ 9 
REZYGNACJE I SKREŚLENIA 

 
1. Student naboru letniego I roku studiów ma prawo zrezygnować ze studiów bez ponoszenia konsekwencji składając oświadczenie o 

rezygnacji w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem w terminie do ostatniego dnia sierpnia przed rozpoczęciem studiów, a naboru 
zimowego do ostatniego dnia lutego. 

2. W przypadku złożenia przez Studenta w trakcie studiów rezygnacji ze studiów w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem lub 
skreślenia z innego powodu Student zobowiązany jest do wniesienia czesnego proporcjonalnie do wykorzystanego okresu studiów. 

3. Student, który opłacił czesne za semestr lub rok z góry w przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z innego powodu otrzyma od 
Uczelni zwrot części opłaty czesnego wniesionej z góry za niewykorzystany okres studiów, o którym mowa w ust. 2. 

4. Skreślenie z listy studentów może nastąpić z powodów określonych w Regulaminie studiów. 
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§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały. 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Studentów studiów I i II stopnia – Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku 
akademickim 2018/2019 
 
 
 

12 rat 
Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

10 rat 
Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

2 raty 
Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

 
1 rata 

Nabór 
letni 

Nabór 
zimowy 

I rata 
30.09 * 
15.09 ** 

15.03 I rata 
30.09 * 
15.09 ** 

15.03 I rata 
30.09 * 
15.09 ** 

15.03 I rata 30.09 * 
15.09 ** 

15.03 

II rata 15.10 15.04 II rata 15.10 15.04       

III rata 15.11 15.05 III rata 15.11 15.05       

IV rata 15.12 15.06 IV rata 15.12 15.06       

V rata 15.01 15.07 V rata 15.01 15.07       

VI rata 15.02 15.08 VI rata 15.02 15.09 II rata 15.02 15.09    

VII rata 15.03 15.09 VII rata 15.03 15.10       

VIII rata 15.04 15.10 VIII rata 15.04 15.11       

IX rata 15.05 15.11 IX rata 15.05 15.12       

X rata 15.06 15.12 X rata 15.06 15.01       

XI rata 15.07 15.01          

XII rata 15.08 15.02          

* Dotyczy studentów pierwszego roku 
** Dotyczy studentów lat wyższych niż pierwszego. 
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Wysokość czesnego dla studentów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu 
 

1.      Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – tryb stacjonarny i niestacjonarny   

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 3 050 zł 3 050 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 750 zł 4 750 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 875 zł 3 750 zł 1 525 zł 3 050 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 375 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 375 zł 3 750 zł 305 zł 3 050 zł 395 zł 3 950 zł 475 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 320 zł 3 840 zł 265 zł 3 180 zł 340 zł 4 080 zł xxxx xxxx 

 

2.      Na kierunku Design w biznesie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 5 150 zł 5 150 zł 4 450 zł 4 450 zł 5 350 zł 5 350 zł 6 150 zł 6 150 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 575 zł 5 150 zł 2 225 zł 4 450 zł 2 675 zł 5 350 zł 3 075 zł 6 150 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 515 zł 5 150 zł 445 zł 4 450 zł 535 zł 5 350 zł 615 zł 6 150 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 435 zł 5 220 zł 380 zł 4 560 zł 455 zł 5 460 zł xxxx xxxx 

 

3.      Na kierunku Finanse i rachunkowość – tryb stacjonarny i niestacjonarny     

System opłat Ilość  rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane Gwarantowane czesne 

stopniowane II rok 
Gwarantowane czesne 
stopniowane III rok  

I rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 650 zł 4 650 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 850 zł 4 850 zł 5 650 zł 5 650 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 325 zł 4 650 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 425 zł 4 850 zł 2 825 zł 5 650 zł 

opłata 
miesięczna 

(„10”) 
10 465 zł 4 650 zł 395 zł 3 950 zł 485 zł 4 850 zł 565 zł 5 650 zł 

opłata 
miesięczna 

(„12”) 
12 395 zł 4 740 zł 345 zł 4 140 zł 415 zł 4 980 zł xxxx xxxx 
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4.     Na kierunku Informatyka w biznesie (studia licencjackie) – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 950 zł 3 950 zł 3 250 zł 3 250 zł 4 150 zł 4 150 zł 4 950 zł 4 950 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 975 zł 3 950 zł 1 625 zł 3 250 zł 2 075 zł 4 150 zł 2 475 zł 4 950 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 395 zł 3 950 zł 325 zł 3 250 zł 415 zł 4 150 zł 495 zł 4 950 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 345 zł 4 140 zł 280 zł 3 360 zł 355 zł 4 260 zł xxxx xxxx 

 

5.    Na kierunku Informatyka w biznesie (studia inżynierskie) – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

 
           

  
Ilość  
rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok IV rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 

opłata 
roczna 

1 4 250 zł 4 250 zł 3 550 zł 3 550 zł 4 450 zł 4 450 zł 5 250 zł 5 250 zł xxxx xxxx 

opłata 
semestralna 

2 2 125 zł 4 250 zł 1 775 zł 3 550 zł 2 225 zł 4 450 zł 2 625 z 5 250 zł 2 625 zł 2 625 zł 

opłata 
miesięczna 

(„10”) 
(„5”)* 

10 425 zł 4 250 zł 355 zł 3 550 zł 445 zł 4 450 zł 525 zł 5 250 zł 525 zł 2 625 zł 

opłata 
miesięczna 

(„12”) 
(„5”)* 

12 365 zł 4 380 zł 305 zł 3 660 zł 380 zł 4 560 zł 450 zł 5 400 zł xxxx xxxx 
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6. Na kierunku Inżynieria zarządzania – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Ilość  
rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane 
czesne 

stopniowane 

Gwarantowane 
czesne 

stopniowane 

Gwarantowane 
czesne 

stopniowane 

Gwarantowane 
czesne 

stopniowane 

I rok II rok III rok 
IV rok  

(VII semestr) 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 

opłata roczna 1 4 150 zł 4 150 zł 3 450 zł 3 450 zł 4 350 zł 4 350 zł 5 150 zł 5 150 zł XXXX XXXX 

opłata 
semestralna 

2 2 075 zł 4 150 zł 1 725 zł 3 450 zł 2 175 zł 4 350 zł 2 575 zł 5 150 zł 2 575 zł 2 575 zł 

opłata 
miesięczna 
(„10”)  
(„5”)* 

10 
(5)* 

415 zł 4 150 zł 345 zł 3 450 zł 435 zł 4 350 zł 515 zł 5 150 zł 515 zł* 2 575 zł 

opłata 
miesięczna 
(„12”)  

12 355 zł 4 260 zł 295 zł 3 540 zł 370 zł 4 440 zł 440 zł 5 280 zł XXXX XXXX 

*dotyczy IV roku studiów          

 

7. Na kierunku Pedagogika – tryb stacjonarny i niestacjonarny 
   

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 3 050 zł 3 050 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 750 zł 4 750 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 875 zł 3 750 zł 1 525 zł 3 050 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 375 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 375 zł 3 750 zł 305 zł 3 050 zł 395 zł 3 950 zł 475 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 320 zł 3 840 zł 265 zł 3 180 zł 340 zł 4 080 zł xxxx xxxx 

 
8.      Na kierunku Prawo w biznesie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 3 050 zł 3 050 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 750 zł 4 750 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 875 zł 3 750 zł 1 525 zł 3 050 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 375 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 375 zł 3 750 zł 305 zł 3 050 zł 395 zł 3 950 zł 475 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 320 zł 3 840 zł 265 zł 3 180 zł 340 zł 4 080 zł xxxx xxxx 
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9.      Na kierunku Psychologia w biznesie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 050 zł 4 050 zł 3 350 zł 3 350 zł 4 250 zł 4 250 zł 5 050 zł 5 050 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 025 zł 4 050 zł 1 675 zł 3 350 zł 2 125 zł 4 250 zł 2 525 zł 5 050 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 405 zł 4 050 zł 335 zł 3 350 zł 425 zł 4 250 zł 505 zł 5 050 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 350 zł 4 200 zł 295 zł 3 540 zł 370 zł 4 440 zł xxxx xxxx 

 

10.      Na kierunku Turystyka i rekreacja – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 850 zł 3 850 zł 3 150 zł 3 150 zł 4 050 zł 4 050 zł 4 850 zł 4 850 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 925 zł 3 850 zł 1 575 zł 3 150 zł 2 025 zł 4 050 zł 2 425 zł 4 850 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 385 zł 3 850 zł 315 zł 3 150 zł 405 zł 4 050 zł 485 zł 4 850 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 330 zł 3 960 zł 275 zł 3 300 zł 350 zł 4 200 zł xxxx xxxx 

 

11.      Na kierunku Turystyka i Rekreacja – specjalność International tourism and hospitality  (ścieżka anglojęzyczna) – tryb 
stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 950 zł 4 950 zł 4 250 zł 4 250 zł 5 150 zł 5 150 zł 5 950 zł 5 950 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 475 zł 4 950 zł 2 125 zł 4 250 zł 2 575 zł 5 150 zł 2 975 zł 5 950 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 495 zł 4 950 zł 425 zł 4 250 zł 515 zł 5 150 zł 595 zł 5 950 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 420 zł 5 040 zł 365 zł 4 380 zł 435 zł 5 220 zł xxxx xxxx 
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12. Na kierunku Zarządzanie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 150 zł 4 150 zł 3 450 zł 3 450 zł 4 350 zł 4 350 zł 5 150 zł 5 150 zł 

opłata semestralna 2 2 075 zł 4 150 zł 1 725 zł 3 450 zł 2 175 zł 4 350 zł 2 575 zł 5 150 zł 

opłata miesięczna "10" 10 415 zł 4 150 zł 345 zł 3 450 zł 435 zł 4 350 zł 515 zł 5 150 zł 

opłata miesięczna "12" 12 355 zł 4 260 zł 295 zł 3 540 zł 375 zł 4 500 zł xxxx xxxx 

 

13.  Na kierunku Zarządzanie - specjalność International business (ścieżka anglojęzyczna) – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

 
         

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 950 zł 4 950 zł 4 250 zł 4 250 zł 5 150 zł 5 150 zł 5 950 zł 5 950 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 475 zł 4 950 zł 2 125 zł 4 250 zł 2 575 zł 5 150 zł 2 975 zł 5 950 zł 

opłata 
miesięczna 

"10" 
10 495 zł 4 950 zł 425 zł 4 250 zł 515 zł 5 150 zł 595 zł 5 950 zł 

opłata 
miesięczna 

"12" 
12 420 zł 5 040 zł 365 zł 4 380 zł 435 zł 5 220 zł xxxx xxxx 
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Wysokość czesnego dla studentów I stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w  Bydgoszczy 
 

1.      Na kierunku Administracja – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Ilość  rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 450 zł 3 450 zł 2 750 zł 2 750 zł 3 650 zł 3 650 zł 4 450 zł 4 450 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 725 zł 3 450 zł 1 375 zł 2 750 zł 1 825 zł 3 650 zł 2 225 zł 4 450 zł 

opłata 
miesięczna 
(„10”) 

10 345 zł 3 450 zł 275 zł 2 750 zł 365 zł 3 650 zł 445 zł 4 450 zł 

opłata 
miesięczna 
(„12”) 

12 295 zł 3 540 zł 245 zł 2 940 zł 315 zł 3 780 zł xxxx xxxx 

 

2.      Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 3 050 zł 3 050 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 750 zł 4 750 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 875 zł 3 750 zł 1 525 zł 3 050 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 375 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 
"10" 

10 375 zł 3 750 zł 305 zł 3 050 zł 395 zł 3 950 zł 475 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 
"12" 

12 320 zł 3 840 zł 265 zł 3 180 zł 340 zł 4 080 zł xxxx xxxx 

 

3.      Na kierunku Design w biznesie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 5 150 zł 5 150 zł 4 450 zł 4 450 zł 5 350 zł 5 350 zł 6 150 zł 6 150 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 575 zł 5 150 zł 2 225 zł 4 450 zł 2 675 zł 5 350 zł 3 075 zł 6 150 zł 

opłata 
miesięczna 
"10" 

10 515 zł 5 150 zł 445 zł 4 450 zł 535 zł 5 350 zł 615 zł 6 150 zł 

opłata 
miesięczna 
"12" 

12 435 zł 5 220 zł 380 zł 4 560 zł 455 zł 5 460 zł xxxx xxxx 
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4.       Na kierunku Finanse i rachunkowość – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Liczba  

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane Gwarantowane czesne 

stopniowane II rok 
Gwarantowane czesne 
stopniowane III rok  

I rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 650 zł 4 650 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 850 zł 4 850 zł 5 650 zł 5 650 zł 

opłata 
semestralna 

2 2 325 zł 4 650 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 425 zł 4 850 zł 2 825 zł 5 650 zł 

opłata 
miesięczna 
(„10”) 

10 465 zł 4 650 zł 395 zł 3 950 zł 485 zł 4 850 zł 565 zł 5 650 zł 

opłata 
miesięczna 
(„12”) 

12 395 zł 4 740 zł 345 zł 4 140 zł 415 zł 4 980 zł xxxx xxxx 

 

5.      Na kierunku Informatyka w biznesie (studia licencjackie) – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 950 zł 3 950 zł 3 250 zł 3 250 zł 4 150 zł 4 150 zł 4 950 zł 4 950 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 975 zł 3 950 zł 1 625 zł 3 250 zł 2 075 zł 4 150 zł 2 475 zł 4 950 zł 

opłata 
miesięczna 
"10" 

10 395 zł 3 950 zł 325 zł 3 250 zł 415 zł 4 150 zł 495 zł 4 950 zł 

opłata 
miesięczna 
"12" 

12 345 zł 4 140 zł 280 zł 3 360 zł 355 zł 4 260 zł xxxx xxxx 
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6.      Na kierunku Informatyka w biznesie (studia inżynierskie) – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

 
           

  
Ilość  
rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

I rok II rok III rok IV rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 

opłata 
roczna 

1 4 250 zł 4 250 zł 3 550 zł 3 550 zł 4 450 zł 4 450 zł 5 250 zł 5 250 zł xxxx xxxx 

opłata 
semestralna 

2 2 125 zł 4 250 zł 1 775 zł 3 550 zł 2 225 zł 4 450 zł 2 625 zł 5 250 zł 2 625 zł 2 625 zł 

opłata 
miesięczna 
(„10”) 
(„5”)* 

10 425 zł 4 250 zł 355 zł 3 550 zł 445 zł 4 450 zł 525 zł 5 250 zł 525 zł 2 625 zł 

opłata 
miesięczna 
(„12”) 
(„5”)* 

12 365 zł 4 380 zł 305 zł 3 660 zł 380 zł 4 560 zł 450 zł 5 400 zł xxxx xxxx 

 

7.      Na kierunku Inżynieria Zarządzania – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Ilość  
rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne 

stopniowane 

Gwarantowane 
czesne 

stopniowane 

I rok II rok III rok IV rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 

opłata roczna 1 4 150 zł 4 150 zł 3 450 zł 3 450 zł 4 350 zł 4 350 zł 5 150 zł 
5 150 

zł 
xxxx xxxx 

opłata 
semestralna 

2 2 075 zł 4 150 zł 1 725 zł 3 450 zł 2 175 zł 4 350 zł 2 575 zł 
5 150 

zł 
2 575 zł 

2 575 
zł 

opłata 
miesięczna 
(„10”) („5”)* 

10 415 zł 4 150 zł 345 zł 3 450 zł 435 zł 4 350 zł 515 zł 
5 150 

zł 
515 zł 

2 575 
zł 

opłata 
miesięczna 
(„12”) („5”)* 

12 355 zł 4 260 zł 295 zł 3 540 zł 370 zł 4 440 zł 440 zł 
5 280 

zł 
xxxx xxxx 

*dotyczy IV roku studiów 
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8.      Na kierunku Logistyka – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System 
opłat 

Ilość  
rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

I rok II rok III rok IV rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 

opłata 
roczna 

1 4 450 zł 4 450 zł 3 750 zł 3 750 zł 4 650 zł 4 650 zł 5 450 zł 5 450 zł xxxx xxxx 

opłata 
semestralna 

2 2 225 zł 4 450 zł 1 875 zł 3 750 zł 2 325 zł 4 650 zł 2 725 zł 5 450 zł 2 725 zł 2 725 zł 

opłata 
miesięczna 
(„10”) 
(„5”)* 

10 445 zł 4 450 zł 375 zł 3 750 zł 465 zł 4 650 zł 545 zł 5 450 zł 545 zł 2 725 zł 

opłata 
miesięczna 
(„12”) 
(„5”)* 

12 385 zł 4 620 zł 325 zł 3 900 zł 395 zł 4 740 zł 465 zł 5 580 zł xxxx xxxx 

*dotyczy IV roku studiów 

 

9.   Na kierunku Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne  

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 3 050 zł 3 050 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 750 zł 4 750 zł 

opłata 
semestralna 

2 1 875 zł 3 750 zł 1 525 zł 3 050 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 375 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 
"10" 

10 375 zł 3 750 zł 305 zł 3 050 zł 395 zł 3 950 zł 475 zł 4 750 zł 

opłata 
miesięczna 
"12" 

12 320 zł 3 840 zł 265 zł 3 180 zł 340 zł 4 080 zł xxxx xxxx 

 

10.      Na kierunku Prawo w biznesie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat 
Liczba 

rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 3 050 zł 3 050 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 750 zł 4 750 zł 

opłata semestralna 2 1 875 zł 3 750 zł 1 525 zł 3 050 zł 1 975 zł 3 950 zł 2 375 zł 4 750 zł 

opłata miesięczna 
"10" 

10 375 zł 3 750 zł 305 zł 3 050 zł 395 zł 3 950 zł 475 zł 4 750 zł 

opłata miesięczna 
"12" 

12 320 zł 3 840 zł 265 zł 3 180 zł 340 zł 4 080 zł xxxx xxxx 
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11.      Na kierunku Psychologia w biznesie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane 
czesne stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 050 zł 4 050 zł 3 350 zł 3 350 zł 4 250 zł 4 250 zł 5 050 zł 5 050 zł 

opłata semestralna 2 2 025 zł 4 050 zł 1 675 zł 3 350 zł 2 125 zł 4 250 zł 2 525 zł 5 050 zł 

opłata miesięczna 
"10" 

10 405 zł 4 050 zł 335 zł 3 350 zł 425 zł 4 250 zł 505 zł 5 050 zł 

opłata miesięczna 
"12" 

12 350 zł 4 200 zł 295 zł 3 540 zł 370 zł 4 440 zł xxxx xxxx 

 

12.      Na kierunku Zarządzanie – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane 
czesne stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 150 zł 
4 150 

zł 
3 450 zł 3 450 zł 4 350 zł 4 350 zł 5 150 zł 5 150 zł 

opłata semestralna 2 2 075 zł 
4 150 

zł 
1 725 zł 3 450 zł 2 175 zł 4 350 zł 2 575 zł 5 150 zł 

opłata miesięczna "10" 10 415 zł 
4 150 

zł 
345 zł 3 450 zł 435 zł 4 350 zł 515 zł 5 150 zł 

opłata miesięczna "12" 12 355 zł 
4 260 

zł 
295 zł 3 540 zł 375 zł 4 500 zł xxxx xxxx 

 

13.      Na kierunku Zarządzanie, specjalność International business (ścieżka anglojęzyczna) – tryb stacjonarny i niestacjonarny 

 
         

System opłat Liczba rat 

Gwarantowane czesne 
stałe 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

Gwarantowane czesne 
stopniowane 

I rok II rok III rok 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

Wysokość 
raty 

Suma 
Wysokość 

raty 
Suma 

opłata roczna 1 4 950 zł 4 950 zł 4 250 zł 4 250 zł 5 150 zł 5 150 zł 5 950 zł 5 950 zł 

opłata semestralna 2 2 475 zł 4 950 zł 2 125 zł 4 250 zł 2 575 zł 5 150 zł 2 975 zł 5 950 zł 

opłata miesięczna 
"10" 

10 495 zł 4 950 zł 425 zł 4 250 zł 515 zł 5 150 zł 595 zł 5 950 zł 

opłata miesięczna 
"12" 

12 420 zł 5 040 zł 365 zł 4 380 zł 435 zł 5 220 zł x x 

 
 
 



Wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu 
 

1. I, II rok czesne podstawowe – kierunek Finanse i Rachunkowość (ścieżka tradycyjna), studia 
stacjonarne i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           
Ilość rat 
Studia 

stacjonarne  

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata roczna 
(w zł) 

Ilość rat 
Studia 

niestacjonarne 
weekendowe 

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 3 450 zł 3 450 zł 1 4 750 zł 4 750 zł 

opłata semestralna 2 1 725 zł 3 450 zł 2 2 375 zł 4 750 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 345 zł 3 450 zł 10 475 zł 4 750 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 295 zł 3 540 zł 12 405 zł 4 860 zł 

 
 

2. I, II rok czesne podstawowe – kierunek Finanse i Rachunkowość  
(ścieżka ze studiami podyplomowymi), studia niestacjonarne 

 

Tryb opłat            
Studia niestacjonarne 

weekendowe                
Ilość rat 

Wysokość raty (w 
zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 5 650 zł 5 650 zł 

opłata semestralna 2 2 825 zł 5 650 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 565 zł 5 650 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 485 zł 5 820 zł 

 
 

3. I, II rok czesne podstawowe – kierunek menedżersko-prawny (ścieżka tradycyjna), studia 
stacjonarne i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           Ilość rat Wysokość raty  Opłata roczna  

opłata roczna 1 4 750 zł 4 750 zł 

opłata semestralna 2 2 375 zł 4 750 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 475 zł 4 750 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 405 zł 4 860 zł 

 
 

4. I, II rok czesne podstawowe – kierunek menedżersko-prawny (ścieżka ze studiami 
podyplomowymi), studia niestacjonarne 
 

Tryb opłat Ilość rat Wysokość raty  Opłata roczna 

opłata roczna 1 5 650 zł 5 650 zł 

opłata semestralna 2 2 825 zł 5 650 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 565 zł 5 650 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 485 zł 5 820 zł 
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5. I rok czesne podstawowe – kierunek Pedagogika (ścieżka tradycyjna), studia stacjonarne i 
niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           

Ilość rat 
Studia 

niestacjonarne 
weekendowe 

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 3 750 zł 3 750 zł 

opłata semestralna 2 1 875 zł 3 750 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 375 zł 3 750 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 320 zł 3 840 zł 

 
 

 
 
 
 

6. I rok czesne podstawowe – kierunek Pedagogika  
(ścieżka ze studiami podyplomowymi), studia niestacjonarne 

 
 

Tryb opłat            
Studia niestacjonarne 

weekendowe                
Ilość rat 

Wysokość raty (w 
zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 4 750 zł 4 750 zł 

opłata semestralna 2 2 375 zł 4 750 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 475 zł 4 750 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 405 zł 4860 zł 

 

 
7. I, II rok czesne podstawowe – kierunek menedżersko-prawny – International management and 

marketing (studia anglojęzyczna), studia stacjonarne  
i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           Ilość rat Wysokość raty  
Opłata roczna 

 

opłata roczna 1 5 550 zł 5 550 zł 

opłata semestralna 2 2 775 zł 5 550 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 555 zł 5 550 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 475 zł 5 700 zł 

 
8. I, II rok czesne podstawowe – kierunek Menedżersko-prawny / Management and Law – 

International management and marketing (studia anglojęzyczna ze studiami podyplomowymi), 
studia niestacjonarne 

 

Tryb opłat                           Ilość rat Wysokość raty  
Opłata roczna 

 

opłata roczna 1 6 450 zł 6 450 zł 

opłata semestralna 2 3 225 zł 6 450 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 645 zł 6 450 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 550 zł 6 600 zł 
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9.  I, II rok czesne podstawowe – kierunek menedżersko-prawny – International business 

administration (studia anglojęzyczna), studia stacjonarne  
i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           Ilość rat Wysokość raty  
Opłata roczna 

 

opłata roczna 1 5 550 zł 5 550 zł 

opłata semestralna 2 2 775 zł 5 550 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 555 zł 5 550 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 475 zł 5 700 zł 

 
 
 
 

10. I, II rok czesne podstawowe – kierunek Menedżersko-prawny / Management and Law – 
International business administration (studia anglojęzyczna ze studiami podyplomowymi), studia 
niestacjonarne 
 

 

Tryb opłat                           Ilość rat Wysokość raty  
Opłata roczna 

 

opłata roczna 1 6 450 zł 6 450 zł 

opłata semestralna 2 3 225 zł 6 450 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 645 zł 6 450 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 550 zł 6 600 zł 
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Wysokość czesnego dla studentów II stopnia Wydziału Finansów i Zarządzania w  Bydgoszczy 
 

1. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Logistyka (ścieżka tradycyjna)  
studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           
Ilość rat 
Studia 

stacjonarne  

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata roczna 
(w zł) 

Ilość rat 
Studia 

niestacjonarne 
weekendowe 

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 3 350 zł 3 350 zł 1 4 450 zł 4 450 zł 

opłata semestralna 2 1 675 zł 3 350 zł 2 2 225 zł 4 450 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 335 zł 3 350 zł 10 445 zł 4 450 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 295 zł 3 540 zł 12 385 zł 4 620 zł 

 
 

2. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Logistyka (ścieżka ze studiami podyplomowymi) studia 
niestacjonarne 
 

Tryb opłat                          
Studia niestacjonarne 

weekendowe 
Ilość rat 

Wysokość raty (w 
zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 5 350 zł 5 350 zł 

opłata semestralna 2 2 675 zł 5 350 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 535 zł 5 350 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 455 zł 5 460 zł 

 
 

3. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Logistyka studia trzysemestralne 
(ścieżka tradycyjna) studia stacjonarne 
 

    I rok studiów II rok studiów 

Tryb opłat 
Studia stacjonarne 

Ilość rat 
Wysokość 

raty            
(w zł) 

Opłata roczna  
(w zł) 

Wysokość raty 
w III 

semestrze  (w 
zł) 

Opłata 
roczna  
(w zł) 

opłata roczna 1 3 350 zł 3 350 zł 
1 675 zł 1 675 zł 

opłata semestralna 2 1 675 zł 3 350 zł 

opłata miesięczna („10” i „5”) 10 (5) 335 zł 3 350 zł 335 zł 1 675 zł 

opłata miesięczna („12”)  12 295 zł 3 540 zł x x 

 
 

4. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Logistyka studia trzysemestralne 
(ścieżka tradycyjna) studia niestacjonarne 
 

    I rok studiów II rok studiów 

Tryb opłat 
Studia niestacjonarne 

weekendowe 
Ilość rat 

Wysokość 
raty            

(w zł) 

Opłata roczna  
(w zł) 

Wysokość raty 
w III 

semestrze  (w 
zł) 

Opłata 
roczna  
(w zł) 

opłata roczna 1 4 450 zł 4 450 zł 
2 225 zł 2 225 zł 

opłata semestralna 2 2 225 zł 4 450 zł 

opłata miesięczna („10” i „5”) 10 (5) 445 zł 4 450 zł 445 zł 2 225 zł 

opłata miesięczna („12”)  12 385 zł 4 620 zł x x 
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5. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Logistyka studia trzysemestralne 
(ścieżka ze studiami podyplomowymi) studia niestacjonarne 
 

    I rok studiów II rok studiów 

Tryb opłat 
Studia niestacjonarne 

weekendowe 
Ilość rat 

Wysokość 
raty            

(w zł) 

Opłata roczna  
(w zł) 

Wysokość raty 
w III 

semestrze  (w 
zł) 

Opłata 
roczna  
(w zł) 

opłata roczna 1 5 350 zł 5 350 zł 
2 675 zł 2 675 zł 

opłata semestralna 2 2 675 zł 5 350 zł 

opłata miesięczna („10” i „5”) 10 (5) 535 zł 5 350 zł 535 zł 2 675 zł 

opłata miesięczna („12”)  12 455 zł 5 460 zł x x 

 
 

6. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Zarządzanie 
(ścieżka tradycyjna) studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           
Ilość rat 
Studia 

stacjonarne  

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata roczna 
(w zł) 

Ilość rat 
Studia 

niestacjonarne 
weekendowe 

Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 3 450 zł 3 450 zł 1 4 650 zł 4 650 zł 

opłata semestralna 2 1 725 zł 3 450 zł 2 2 325 zł 4 650 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 345 zł 3 450 zł 10 465 zł 4 650 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 295 zł 3 540 zł 12 395 zł 4 740 zł 

 
7. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Zarządzanie 

(ścieżka ze studiami podyplomowymi) studia niestacjonarne 
 
 

Tryb opłat                          
Studia niestacjonarne 

weekendowe 
Ilość rat 

Wysokość raty (w 
zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 5 550 zł 5 550 zł 

opłata semestralna 2 2 775 zł 5 550 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 555 zł 5 550 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 475 zł 5 700 zł 

 

8. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Zarządzanie – International management and marketing 
(ścieżka anglojęzyczna) studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           
Ilość rat 

 
Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 5 550 zł 5 550 zł 

opłata semestralna 2 2 775 zł 5 550 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 555 zł 5 550 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 475 zł 5 700 zł 
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9. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek Zarządzanie / Management – International management 
and marketing (ścieżka anglojęzyczna ze studiami podyplomowymi), studia niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           
Ilość rat 

 
Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 6 450 zł 6 450 zł 

opłata semestralna 2 3 225 zł 6 450 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 645 zł 6 450 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 550 zł 6 600 zł 

 

 

10. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek finansowo-prawny (ścieżka tradycyjna) studia 
stacjonarne i niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           Ilość rat 
Wysokość 
raty (w zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 4 550 zł 4 550 zł 

opłata semestralna 2 2 275 zł 4 550 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 455 zł 4 550 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 395 zł 4 740 zł 

 
 

11. I, II rok - czesne podstawowe – kierunek finansowo-prawny (ścieżka ze studiami 
podyplomowymi) studia niestacjonarne 
 

Tryb opłat                           Ilość rat 
Wysokość raty (w 

zł) 

Opłata 
roczna 
(w zł) 

opłata roczna 1 5 450 zł 5 450 zł 

opłata semestralna 2 2 725 zł 5 450 zł 

opłata miesięczna („10”) 10 545 zł 5 450 zł 

oplata miesięczna („12”) 12 465 zł 5 580 zł 
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Opłaty inne niż czesne 

Rodzaj opłaty Kwota  Termin wnoszenia opłat 

1.Opłaty za wydanie dokumentów: 

Opłata za wydanie dyplomu 60 zł  

 do 01 lipca (dla naboru 
letniego) 

 do 01 marca (dla naboru  
 zimowego) 

Opłata za wydanie i wymianę 
elektronicznej legitymacji studenckiej  

17 zł 
7 dni 

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu 
dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 

40 zł 
7 dni od daty złożenia wniosku 

2. Opłaty za wydanie duplikatu dokumentów: 

Opłaty za duplikaty dokumentów: 

elektroniczna legitymacja 
studencka – 25,50 zł 

 

legitymacja studencka – 7,50 zł 7 dni  

dyplom ukończenia studiów – 90 zł  

dodatkowy odpis dyplomu w 
tłumaczeniu na język obcy – 60 zł 

 

3. Pozostałe: 

Opłata za wznowienie studiów (opłata 
za postępowanie związane z ponownym 
przyjęciem na studia) 

0 zł 
 

Opłata za przedmiot powtarzany, 
stanowiący różnicę programową, 
nadobowiązkowy, realizowany z tytułu 
studiowania na kolejnej specjalności lub 
zaliczony na podstawie §3 pkt. 1 
Regulaminu opłat 

1 pkt. ECTS=1/60 czesnego 
rocznego w trybie 1 ratalnym 

30 dni od daty wydania 
decyzji 

Opłata za ITS 50 zł 7 dni od daty wydania decyzji 

Opłata za Indywidualny Program 
Studiów 

75 zł 
7 dni od daty wydania decyzji 

Odsetki za opóźnienie we wnoszeniu 
opłat 

ustawowe 
 

Opłata za przetrzymywanie książek z 
Biblioteki 

1 zł za dzień opóźnienia 
 

Jednorazowa opłata za każde pisemne 
upomnienie wysłane listem poleconym 
lub/ i „za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru”, wysyłane nie częściej niż raz 
w miesiącu, dotyczące zaległości we 
wnoszeniu opłat za studia* 

10 zł 
7 dni od daty wysłania 

wezwania 

Opłata za organizację dodatkowej 
praktyki 

35,0 zł 
7 dni od daty wydania decyzji 

Opłata za przedmiot powtarzany, w tym 
powtarzane seminarium, stanowiący 
różnicę programową, nadobowiązkowy, 
realizowany z tytułu studiowania na 
kolejnej specjalności lub zaliczony na 
podstawie §3 pkt. 1 Regulaminu opłat, 
na ścieżce anglojęzycznej, dla 
cudzoziemców, niestudiujących na 
zasadach obowiązujących obywateli 
polskich 

100 euro  
30 dni od daty wydania 

decyzji 
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Opłata za ćwiczenia terenowe Maksymalnie 150,0 zł 
14 dni od dnia podpisania 
deklaracji wyjazdu 

 

Opłata za obóz szkoleniowy Maksymalnie 675,0 zł 
14 dni od dnia podpisania 
deklaracji wyjazdu 

 

Opłata za przedmiot powtarzany, w tym 
powtarzane seminarium, stanowiący 
różnicę programową, nadobowiązkowy, 
realizowany z tytułu studiowania na 
kolejnej specjalności lub zaliczony na 
podstawie §3 pkt. 1 Regulaminu opłat, 
na ścieżce anglojęzycznej 

300 zł 

30 dni od daty wydania 
decyzji 

 
 


