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Regulamin opłat za studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej 

w Kielcach 

§1. 

Nauka w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach (dalej WSAP) jest odpłatna.  

§2 

1. Od kandydatów na studia licencjackie oraz studia podyplomowe pobierana jest opłata rekrutacyjna 

w kwocie 80 zł.  

2. Absolwenci studiów w WSAP, podejmujący studia na poziomie podyplomowym są zwolnieni 

z opłaty rekrutacyjnej. 

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów 

(licencjackich, podyplomowych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uruchomieniu 

danego kierunku studiów podyplomowych. 

§3 

1.Opłaty z tytułu czesnego w kwocie 3600 zł rocznie, student studiów I stopnia wnosi w 12 równych 

ratach miesięcznych w trakcie trwania I i II roku studiów, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca z 

góry, zaś 3800 zł w III roku studiów z podziałem na 10 równych rat.  

2. Za opóźnienia we wpłatach czesnego uczelnia pobiera ustawowe odsetki za opóźnienie. 

3. Każda dokonana wpłata zaliczana jest w pierwszej kolejności na zaległe należności oraz odsetki. 

4. Zmiana wysokości czesnego w toku studiów może nastąpić do wysokości wskaźnika inflacji 

ogłaszanego przez GUS. Zmiany wchodzą w życie dopiero po podpisaniu stosownego aneksu przez 

studenta. 

§4 

1. Opłaty czesnego z tytułu odbywania studiów podyplomowych dokonuje student w czterech 

ratach, w terminach i kwotach wskazanych przez kwesturę uczelni dla poszczególnych kierunków 

studiów. 

2. W szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, prorektor do spraw studenckich może wyrazić 

zgodę na inny rozkład terminów wpłat i inny podział rocznego wymiaru czesnego za studia 

podyplomowe. 

§5 

Na wniosek studenta przedłożony na początku semestru, uczelnia wystawia fakturę (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami) za usługę edukacyjną na nazwisko studenta lub na instytucję 

opłacającą jego studia.  
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§6 

Uczelnia pobiera opłaty dodatkowe za:  

a) wydanie indeksu - w kwocie 10 zł 

b) legitymację studencką - w kwocie 22 zł 

c) wydanie duplikatu dokumentów ukończenia studiów I stopnia - 150 zł 

d) wpis warunkowy na kolejny rok akademicki - 100 zł 

e) wznowienie studiów po przerwie będącej efektem skreślenia z listy studentów - 200 zł 

f) powtarzanie zajęć z przedmiotu z powodu niezadowalających wyników nauczania - 8 zł za godzinę 

(wymiar godzin z planu studiów) 

g) potwierdzenie efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego poza systemem szkolnictwa 

wyższego - 100 za jeden przedmiot. 

Uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy poprawkowe oraz za procedurę potwierdzania uzyskania 

efektów uczenia się poza systemem uczelni w zakresie studenckich praktyk zawodowych. 

§7 

W przypadku wznowienia studiów albo przeniesienia się na WSAP z innej uczelni student wnosi 

opłaty w wysokości obowiązującej rocznik studentów studiujących na semestrze studiów, na który 

uzyskał wpis oraz określone przez prorektora ds. studenckich indywidualnie opłaty za różnice 

programowe. 

§8 

Niewniesienie w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów za dwa kolejne miesiące (studia 

I stopnia) lub dwóch kolejnych rat za studia podyplomowe bez wcześniejszego uzgodnienia 

z prorektorem ds. studenckich może skutkować skreśleniem z listy studentów. 

§9 

Indywidualna organizacja studiów (IOS) nie zwalnia studenta z opłaty pełnego czesnego. 

 

Oświadczam, że zapoznałem sie z treścią Regulaminu opłat WSAP w Kielcach i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

    …………………………………………………………………………………………………… 

      podpis studenta 


