Wykaz Zarządzeń Kanclerza ŁWSH dotyczące opłat i zwolnień z opłat
obowiązujących w roku akademickim 2009/2010
Lp.

Nr
zarządzenia

1.

Nr 12/08

22.07.2008 r.

2.

Nr 13/08

22.07.2008 r.

3.

Nr 14/08

22.07.2008 r.

4.

Nr 15/08

22.07.2008 r.

wysokości
semestru

5.

Nr 16/08

22.07.2008 r.

wysokości opłaty za udzielenie urlopu wysokość opłaty za udzielenie urlopu długoterminowego ( do jednego
długoterminowego
roku) w wysokości 10 % czesnego za semestr

6.

Nr 17/08

22.07.2008 r.

wysokość opłaty za udzielenie zgody na indywidualną organizację studiów
wysokości opłaty za udzielenie zgody na
w wysokości 20 % czesnego za semestr, na którym student kontynuuje
indywidualną organizację studiów
naukę

7.

Nr 18/08

22.07.2008 r.

wysokości opłaty za udział w zajęciach w wysokość opłaty za udział w zajęciach w trakcie urlopu długoterminowego
trakcie urlopu długoterminowego
( do jednego roku) w wysokości 290,- zł za realizowany jeden przedmiot

z dnia

8.

Nr 20/08

22.07.2008 r.

9.

Nr 21/08

22.07.2008 r.

wysokość opłat i zwolnień z opłat

w sprawie
wysokość opłaty
poprawkowy

za

drugi

egzamin wysokość opłaty za drugi egzamin poprawkowy z każdego nie zdanego
przedmiotu w wysokości 65,- zł

wysokości opłaty za ponowne przyjęcie
Na studia I stopnia opłata za ponowne przyjęcie na studia wynosi 450,-zł
na studia osoby, która przerwała je lub
Na studia II stopnia opłata za ponowne przyjęcie na studia wynosi 650,- zł
została skreślona z listy studentów
w wysokości 10 % czesnego za semestr
zwolnienia z opłaty czesnego za semestr
Termin składania podań:
dla studentów studiów pierwszego i
1) w semestrze zimowym od dnia 1 do 31 października
drugiego stopnia – „duetów”
2) w semestrze letnim od dnia 1 do 30 kwietnia
opłaty

za

powtarzanie opłata za powtarzanie semestru w wysokości równej opłacie czesnego
za semestr, który aktualnie powtarza student

zwolnienia z opłaty czesnego studentów
studiów pierwszego stopnia i studiów
w wysokości 15 % czesnego za semestr
podyplomowych, będących pracownikami
ZDZ w Zielonej Górze i ich rodzin
zwolnienia z opłaty czesnego studentów
studiów pierwszego stopnia i studiów
w wysokości 15 % czesnego za semestr
podyplomowych, będących pracownikami
ŁWSH i ich rodzin
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10.

Nr 22/08

22.07.2008 r.

wysokości opłaty za udzielenie zgody na
wysokość opłaty za warunkowy wpis na następny semestr w wysokości
powtarzanie niezaliczonych przedmiotów
100,- zł, opłata za każdy powtarzany niezaliczony przedmiot w wysokości
z jednoczesnym warunkowym wpisem na
195,- zł
następny semestr

11.

Nr 25/08

04.11.2008 r.

ustalenia
wysokości
wpisowego
i
czesnego oraz zasad ich wnoszenia dla
studentów rozpoczynających I rok
studiów pierwszego i drugiego stopnia w Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Kanclerza
semestrze zimowym roku akademickiego
2009/2010.

12.

Nr 26/08

04.11.2008 r.

wysokości
opłaty
za
realizację
wysokość opłaty za realizację przedmiotu w ramach różnic programowych
przedmiotu
w
ramach
różnic
wynosi 50,- zł za jeden przedmiot
programowych

04.11.2008 r.

zwolnienia z opłaty czesnego w roku
akademickim 2009/2010 dla studentów
studiów
pierwszego,
będących w wysokości 10 % czesnego za semestr przez cały okres nauki
absolwentami Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Zielonej Górze.

04.11.2008 r.

zwolnienia z opłaty za pierwszy semestr
studiów w roku akademickim 2009/2010
dla studentów studiów drugiego stopnia, czesne za pierwszy semestr studiów zostanie pomniejszone o 200 zł, przy
którzy złożyli podanie o przyjęcie na ostatniej czwartej racie za studia
studia oraz wpłacili pierwszą ratę za
studia do dnia 15.07.2009 r.,

13.

14.

15.

Nr 27/08

Nr 28/08

Nr 29/08

04.11.2008 r.

Na studiach pierwszego stopnia :
odpłatności za egzaminy dyplomowe - 380 zł za pierwszy termin egzaminu dyplomowego
kończące studia pierwszego i drugiego - 480,- zł za drugi termin egzaminu dyplomowego
stopnia
Na studiach drugiego stopnia:
- 450,- zł za pierwszy termin egzaminu dyplomowego
-550,- zł za drugi termin egzaminu dyplomowego
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