
Zarządzenie Kanclerza 
GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku 

Nr 2/2021 z dnia 30.06.2021r. 
 
w sprawie: ustalenia zaáączników do „Regulaminu Opáat za Studia i Opáat 
Dodatkowych w GdaĔskiej WyĪszej Szkole Humanistycznej w GdaĔsku” dla 
studentów rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2021/2022. 
 
Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 
szkolnictwie wyĪszym i nauce (j.t. Dz.U. 2021 poz. 478), § 36 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 27 wrzeĞnia 2018 roku w sprawie 
studiów (Dz.U. 2018 poz.1861, z póĨn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 2, 
§ 16 pkt 1 Statutu GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, 
wprowadzonego decyzją ZaáRĪyciela Nr 1/2020 z dnia 10.03.2020 roku, tekst 
jednolity stanowiący zaáącznik nr 2 do decyzji, uchwala siĊ co nastĊpuje: 
 

§ 1 
 
1. Ustalam zaáączniki do „Regulaminu Opáat za Studia i Opáat Dodatkowych 
w GdaĔskiej WyĪszej Szkole Humanistycznej w GdaĔsku” (wprowadzonego w Īycie 
Zarządzeniem Kanclerza GWSH Nr 2/2020 z dnia 30.06.2020r.) dla studentów 
rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2021/2022. 
2. Dokumenty wskazane w § 1 stanowią zaáączniki do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Zaáączniki (1-7) do zarządzenia obowiązują studentów rozpoczynających studiowanie 
w roku akademickim 2021/2022 do koĔca trwania cyklu ksztaácenia. 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w Īycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaáączniki:  
Zaáączniki 1-7 



Tryb opáat Liczba rat Kw ota raty Suma

roczny 1 3 900,00 3 900,00

semestralny 2 2 000,00 4 000,00

miesiĊczny 10 10 415,00 4 150,00

miesiĊczny 12* 12 350,00 4 200,00

* - nie doty czy III roku studiów

Czesne za lata I-III

Zaáącznik nr 1 do Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkow ych w GWSH w GdaĔsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r.)

WysokoĞü opáat za studia
dla studentów GWSH w GdaĔsku

studia I stopnia

obejmujący lata akademickie 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Kierunek Pedagogika - tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System staáego czesnego



Tryb opáat Liczba rat Kw ota raty Suma

roczny 1 5 100,00 5 100,00

semestralny 2 2 600,00 5 200,00

miesiĊczny 10 10 535,00 5 350,00

miesiĊczny 12* 12 450,00 5 400,00

* - nie doty czy II roku studiów

System staáego czesnego

Czesne za lata I-II

Kierunek Pedagogika - tryb stacjonarny i niestacjonarny - studia trzysemestralne

obejmujący lata akademickie 2021/2022, 2022/2023

Zaáącznik nr 2 do Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkow ych w GWSH w GdaĔsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r.)

WysokoĞü opáat za studia
dla studentów GWSH w GdaĔsku

studia II stopnia



Tryb opáat Liczba rat Kw ota raty Suma

roczny 1 3 700,00 3 700,00

semestralny 2 1 900,00 3 800,00

miesiĊczny 10 10 395,00 3 950,00

miesiĊczny 12* 12 335,00 4 020,00

* - nie doty czy III roku studiów

Tryb opáat Liczba rat Kw ota raty Suma

roczny 1 3 700,00 3 700,00

semestralny 2 1 900,00 3 800,00

miesiĊczny 10 10 395,00 3 950,00

miesiĊczny 12* 12 335,00 4 020,00

* - nie doty czy III roku studiów

Czesne za lata I-III

obejmujący lata akademickie 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Zaáącznik nr 3 do Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkow ych w GWSH w GdaĔsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r.)

WysokoĞü opáat za studia
dla studentów GWSH Filia w Koszalinie

studia I stopnia

Czesne za lata I-III

Kierunek Pedagogika - tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System staáego czesnego

Kierunek Administracja - tryb stacjonarny i niestacjonarny 

System staáego czesnego



Tryb opáat Liczba rat Kw ota raty Suma

roczny 1 4 300,00 4 300,00

semestralny 2 2 200,00 4 400,00

miesiĊczny 10 10 455,00 4 550,00

miesiĊczny 12* 12 385,00 4 620,00

* - nie doty czy II roku studiów

Kierunek Administracja - tryb stacjonarny i niestacjonarny

System staáego czesnego

Czesne za lata I-II

Zaáącznik nr 4 do Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkow ych w GWSH w GdaĔsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r.)

WysokoĞü opáat za studia
dla studentów GWSH Filia w Koszalinie

studia II stopnia

obejmujący lata akademickie 2021/2022, 2022/2023



Zaáącznik nr 5 do Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkowych w GWSH w GdaĔsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 
30.06.2021 r.) 
 
Rodzaje i wysokoĞü opáat za dokumenty i innych opáat (opáaty dodatkowe) w GWSH 
w GdaĔsku oraz GWSH w GdaĔsku Filia w Koszalinie:  

 
1. Opáata za wznowienie w prawach studenta ( opáata reaktywacyjna) – 300 zá. 

OpáatĊ naleĪy wnieĞü w terminie 7 dni od uzyskania zgody Dziekana 
Wydziaáu. 

2. Opáata za dyplom ukoĔczenia studiów wraz z dwoma odpisami wnoszona przy 
ostatniej racie opáaty za ostatni semestr  studiów – 60 zá. 

3. Opáata za powtarzanie semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia 80% 
kwoty czesnego. 

4. Opáata za powtórne powtarzanie tego samego semestru 100% kwoty 
czesnego. 

5. Opáata za róĪnice programowe z tytuáu zmiany kierunku, specjalnoĞci, trybu 
studiów, powtarzania semestru lub przeniesienia do GWSH w GdaĔsku z innej 
Uczelni ( za kaĪdy przedmiot ): 

· a) zaliczenie – 100 zá  
· b) zaliczenie z oceną – 120 zá  
· c) egzamin  –  120 zá 

6. Opáata za powtarzanie nie zaliczonych przedmiotów z jednoczesnym 
warunkowym wpisem na wyĪszy semestr studiów – 400 zá za jeden przedmiot. 
Wpis warunkowy nie moĪe obejmowaü w semestrze wiĊcej niĪ 2 przedmiotów,  
a w skali roku akademickiego nie wiĊcej niĪ 3 przedmiotów. OpáatĊ naleĪy 
wnieĞü w terminie 7 dni od uzyskania zgody Dziekana Wydziaáu. 

7. Opáata za dodatkowy moduá „ do wyboru”  - 600 zá. za kaĪdy semestr. 
8. Opáata za praktyki zawodowe indywidualnie ponoszone przez studenta wedáug 

rzeczywistych kosztów danej praktyki. 
9. Opáata za wezwanie do zapáaty – 10,00 zá 
10. Opáaty za wydanie: 

· a) legitymacji studenckiej – 22 zá 
· b) duplikatu legitymacji studenckiej – 33 zá 
· c) duplikatu dyplomu ukoĔczenia studiów wraz z dwoma odpisami – 

20 zá 
· d) dodatkowego odpisu dyplomu w táumaczeniu na jĊzyk obcy – 20 zá 
· e) dodatkowego odpisu dyplomu w táumaczeniu na jĊzyk obcy wraz z 

odpisem suplementu w táumaczeniu na jĊzyk angielski – 70 zá 
· f) odpisu z protokoáu – 5 zá 
· g) duplikatu karty egzaminacyjnej – 20 zá 

         Opáaty winny byü wnoszone przed wydaniem powyĪszych dokumentów. 
 



Załącznik Nr 6 do Regulaminu opłat za studia i opłat dodatkowych w GWSH w Gdańsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r.) 
 

Harmonogram wnoszenia opłat za studia 
dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2021/2022 

 
 

tryb opłat 

 roczny semestralny miesięczny 10 miesięczny 12 
 

rata za 
semestr 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

zi
m

ow
y 

1 30 września 1 30 września 1 30 września 1 30 września 

    2 15 października 2 15 października 

    3 15 listopada 3 15 listopada 

    4 15 grudnia 4 15 grudnia 

    5 15 stycznia 5 15 stycznia 

      6 15 lutego 

 le
tn

i 

  2 15 marca 6 15 marca 7 15 marca 

    7 15 kwietnia 8 15 kwietnia 

    8 15 maja 9 15 maja 

    9 15 czerwca 10 15 czerwca 

    10 15 lipca 11 15 lipca 

      12 15 sierpnia 

 
 
 

 
Harmonogram wnoszenia opłat za studia 

dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2021/2022 
 

 
tryb opłat 

 roczny semestralny miesięczny 10 miesięczny 12 
 

rata za 
semestr 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

numer 
raty 

termin wpływu na 
konto Uczelni 

 le
tn

i 

1 15 marca 1 15 marca 1 15 marca 1 15 marca 

    2 15 kwietnia 2 15 kwietnia 

    3 16 maja 3 16 maja 

    4 15 czerwca 4 15 czerwca 

    5 15 lipca 5 15 lipca 

      6 15 sierpnia 

zi
m

ow
y 

  2 30 września 6 30 września 7 30 września 

    7 15 października 8 15 października 

    8 16 listopada 9 16 listopada 

    9 15 grudnia 10 15 grudnia 

    10 15 stycznia 11 15 stycznia 

      12 15 lutego 

 
 



Zaáącznik nr 7 do Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkowych w GWSH w GdaĔsku (ZK Nr 2/2021 z dnia 
30.06.2021 r.) 
 

……………, dnia…………………… 
………………………………. 
ImiĊ i nazwisko 
………………………………. 
Wydziaá 
………………………………. 
Kierunek i poziom studiów 
 
 

DEKLARACJA 
WYBORU TRYBU I SYSTEMU PàATNOĝCI OPàAT ZA STUDIA 

 
Zgodnie z § 2 ust. 3 „Regulaminu opáat za studia i opáat dodatkowych 
w GWSH w GdaĔsku” od roku akademickiego ………./……….. wybieram 
jako obowiązujący staáy system wnoszenia opáat za studia (czesne). 
 
Ponadto okreĞlam tryb wnoszenia opáat na: 
a) za rok z góry*, 
b) w 2 ratach semestralnych*, 
c) w 10 miesiĊcznych ratach*, 
d) w 12 miesiĊcznych ratach*. 
 
 
 
 

…………………….. 
podpis studenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
* wáDĞciwe podkreĞliü. 


