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ZOBOWIĄZANIE DO PONOSZENIA KOSZTÓW ODPŁATNOŚCI
ZA PSM w zakresie ……………………………………………………………………………
nazwa studiów
Przyjmuję do wiadomości, że w zależności od sposobu wnoszenia opłat, czesne w roku akademickim 2014/15
wyniesie od 5500 PLN do 6100 PLN.
1. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty czesnego w następujący sposób (proszę zaznaczyć wybrany sposób
wnoszenia czesnego):








□

Jednorazowo za całość studiów

opłata za całość studiów - 5.500 zł - do 10 października 2014 roku
CO DAJE ŁĄCZNIE 5.500 zł za rok nauki

□

W dwóch ratach semestralnych:
opłata za pierwszy semestr studiów - 2.900 zł - do 10 października 2014 roku
opłata za drugi semestr studiów - 2.900 zł do 10 marca 2015 roku
CO DAJE ŁĄCZNIE 5.800 zł za rok nauki

□

W ośmiu ratach:

raty I - IV - w wysokości 800 zł każda do 10 dnia miesiąca: października, listopada, grudnia 2014 roku oraz
stycznia 2015 roku
raty V - VIII - w wysokości 725 zł każda do 10 dnia miesiąca: lutego, marca, kwietnia oraz maja 2015 roku
CO DAJE ŁĄCZNIE 6.100 zł za rok nauki

2. Czesne będzie wnoszone na indywidualny numer konta nadany Słuchaczowi w Uniwersyteckim Systemie
Obsługi Studiów (USOS). Dostęp do systemu USOSweb zostanie przekazany Słuchaczowi po zakończeniu
procesu rekrutacji przez Dziekanat Studiów Podyplomowych. Odcinek dowodu wpłaty należy zachować i
przedstawić w sekretariacie studiów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Za każdy dzień przekroczenia w/w terminów
regulowania czesnego od niezapłaconej kwoty będą naliczone odsetki karne ustawowe.
3. Jestem świadomy(a) faktu, że niewywiązywanie się z wnoszenia opłat za studia w w/w terminach spowoduje
skreślenie mnie z listy studentów, niezależnie od liczby zaliczonych semestrów oraz przyczyn, które
spowodowały brak uiszczenia opłaty.
4. Przyjmuję informację, że zaległości w opłatach czesnego oraz nieuregulowanie zaległych karnych odsetek
spowoduje, iż nie zostanę dopuszczony(a) do egzaminów kończących studia i nie otrzymam świadectwa
ukończenia studiów.
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