
Zarządzenie Nr 20/16 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  

z dnia 1 sierpnia 2016 r. 
 
zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich 
wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2016/2017 

 
 
Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 uchwały nr V/142 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016 zmienionej 
uchwałami nr V/211 z dnia 17 maja 2016 r. i nr V/216 z dnia 28 czerwca 2016 r. zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
W zarządzeniu nr 13/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 maja 
2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób 
studiujących w roku akademickim 2016/2017 w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustalam następujące wysokości opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne dla studentów niestacjonarnych: 
 

Studia pierwszego stopnia  

Kierunek opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na 
studiach niestacjonarnych   

Administracja 1 700,00 zł 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 1 800,00 zł 

Dietetyka 2 900,00 zł 

Inżynieria testowa 2 800,00 zł 

Informatyka 2 200,00 zł 
Filologia  
- filologia angielska 
- filologia germańska 

 
2 200,00 zł 
2 200,00 zł 

Pedagogika 2 200,00 zł 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 2 100,00 zł 

Zarządzanie 1 900,00 zł 

Ekonomia 2 000,00 zł 

Finanse, rachunkowość i podatki 2 200,00 zł 

Studia drugiego stopnia 

Kierunek opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne na 
studiach niestacjonarnych   

Pedagogika 2 000,00 zł 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 2 200,00 zł 

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie  2 100,00 zł 

Bezpieczeństwo wewnętrzne* 2 200,00 zł 
*studia, będą prowadzone po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego” 

 
 

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 
 
 
 
 
 


