
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2021 Kanclerza WISBiOP w Radomiu 

Załącznik nr 1do Umowy  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 

 

 

Wysokość i terminy opłat za studia inżynierskie w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu  

 

Lp. Nazwa opłaty 
Wysokość opłaty [PLN] 

Termin wpłaty należności 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

1 2 3 4 5 

1. opłata wpisowa(obejmująca wydanie 

indeksu  i leg. studenckiej) 

300 300 jednorazowo – przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych 

2. opłata rekrutacyjna  (obejmująca 

wydanie indeksu  i leg. studenckiej) 

85 85 jednorazowo – przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych 

3. czesne za semestr  

I rok studiów I rok studiów - za semestr zimowy:  

- płatne jednorazowo do 31 października; 

–w dwóch ratach: pierwsza rata do 15października,  nie później jednak,  niż do 

dnia pierwszego zjazdu; druga  rata do 15 grudnia; 

- w czterech ratach: pierwsza  rata do 15 października,  nie później jednak,  niż 

do dnia pierwszego zjazdu; druga  rata do 15 listopada; trzecia  rata do 15 

grudnia, czwarta rata do 15 stycznia,  nie później jednak niż do dnia 

rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. 

- za semestr letni: 

 - płatne jednorazowo do 30 marca; 

–w dwóch ratach: pierwsza rata do 15 marca,  nie później jednak,  niż do dnia 

pierwszego zjazdu; druga  rata do 30 maja;  

- w czterech ratach: pierwsza  rata do 15 marca,  nie później jednak,  niż do dnia 

pierwszego zjazdu; druga  rata do 15 kwietnia; trzecia rata do 15 maja, czwarta  

rata do 15 czerwca,  nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia sesji 

egzaminacyjnej. 

 

I semestr II semestr I semestr II semestr 

2750 2750 2450 2450 

II rok studiów II rok studiów 

III semestr IV semestr III semestr IV semestr 

2890 2890 2570 2570 

III rok studiów III rok studiów 

V semestr VI semestr V semestr VI semestr 

3030 3030 2700 2700 

VII semestr VII semestr 

3140 2840 

4. 
za wznowienie studiów przez studenta 

uprzednio skreślonego 
85 85 

w terminie złożenia podania o wznowienie studiów 

5. 

 za studia na drugiej specjalności  

(za semestr, poza opłatą czesnego  

za pierwszą specjalność) 

1200 1000 w terminie wpłat czesnego na pierwszej specjalności 

6. za  studia na drugim kierunku  70% opłaty czesnego w terminie wpłat czesnego 

7.  za powtarzanie roku/semestru 100% opłaty czesnego w terminie wpłat czesnego 

8. 
 za wydanie duplikatu dyplomu lub 

duplikatu suplementu 
20  w terminie złożenia podania o wydanie dokumentu 

9. za wydanie dodatkowego odpisu 

dyplomu  w tłumaczeniu na jeden 

język obcy 

20 w terminie złożenia podania o wydanie dokumentu 



10. za udział w zajęciach  z powtarzanego 

przedmiotu (warunek)- za przedmiot: 

- obejmujący zajęcia praktyczne, 

- nie obejmujący zajęć praktycznych 

 

 

200  

150 

w terminie jednego miesiąca  od dnia złożenia pozytywnie rozpatrzonego 

wniosku o warunkowy wpis na kolejny semestr 

11.  za uzupełnienie różnic programowych 

za przedmiot: 

- obejmujący zajęcia praktyczne, 

- nie obejmujący zajęć praktycznych 

 

 

200  

150 

w terminie jednego miesiąca  od dnia złożenia pozytywnie rozpatrzonego 

wniosku  

12. za udział w zajęciach nieobjętych 

programem i planem studiów – za każdy 

przedmiot: 

- obejmujący zajęcia praktyczne, 

- nie obejmujący zajęć praktycznych 

 

 

200 

150 

zgodnie z terminem wpłaty pierwszej raty opłaty czesnego 

13. za naukę dodatkowego języka obcego 

(za semestr) 
250 

- za semestr letni do 31 marca 

- za semestr zimowy do 31 października 

14. za naukę według indywidualnego planu 

studiów i programu nauczania za 

semestr (poza opłatą czesnego) 

500 zgodnie z terminem wpłaty pierwszej raty opłaty czesnego 

15. za naukę według indywidualnej 

organizacji studiów - za semestr; (poza 

opłatą czesnego) 

350 zgodnie z terminem wpłaty pierwszej raty opłaty czesnego 

16. za przedłużenie terminu złożenia pracy 

dyplomowej 
300 w terminie 14 dni  od dnia złożenia pozytywnie rozpatrzonego wniosku  

17. za odtworzenie danych z toku studiów 

w duplikacie indeksu 
120 w terminie złożenia podania o wydanie dokumentu 

18.  za wydanie duplikatu legitymacji 

studenckiej 
33  w terminie złożenia podania o wydanie  duplikatu dokumentu 

19. za wydanie duplikatu indeksu 6 w terminie złożenia podania o wydanie  duplikatu dokumentu 

20. za nieterminowe wpłaty należności  w wys. odsetek  ustawowych  przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w danym semestrze 

 
Obowiązuje od pierwszego dnia  roku akademickiego 2021/2022, ogłoszonego zarządzeniem Rektora Uczelni. 

 
             

 

 

 

 

……………………………………..            ………………………………….. 

       STUDENT                UCZELNIA 

 


