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Informacja o wysokości opłat
za studia podyplomowe
1.

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) na studiach podyplomowych obowiązujące w Gdańskiej Szkole Wyższej — wykaz
opłat dla studiów podyplomowych organizowanych od roku akademickiego 2021/2022 do czasu opublikowania następnej
Informacji, z zastrzeżeniem, że opłaty te są niezmienne przez cały tok studiów podyplomowych.

2.

Słuchacz ma możliwość wyboru sposobu płatności czesnego: jednorazowo za całe studia podyplomowe, jednorazowo za
semestr lub w 5 ratach w semestrze — jeżeli taka opcja występuje dla danych studiów podyplomowych. Wyboru dokonuje
się w ankiecie osobowej kandydata na studia podyplomowe. Słuchacz ma prawo do zmiany tych warunków w trakcie trwania studiów podyplomowych, na pisemny wniosek, składany przed następnym terminem płatności.

3.

Wysokość czesnego (w zł) wynosi:
jednorazowo
za całe studia
podyplomowe
(a)
3.400

Studia podyplomowe
(ilość semestrów)

4.

Płatne
jednorazowo
za semestr

ratalnie
za semestr

(b)
1.700

(c)
5 x 350

1)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semestry)

2)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2 semestry)

3.400

1.700

5 x 350

3)

Master of Public Administration (3 semestry)

9.600

3.350

5 x 670

4)

Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(2 semestry)

3.400

1.700

5 x 350

5)

Prawo budowlane dla inżynierów (2 semestry)

4.200

2.100

5 x 440

6)

Prawo medyczne (2 semestry)

4.200

2.100

5 x 440

7)

Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
(2 semestry)

3.400

1.700

5 x 350

8)

Uwarunkowania i organizacja rolnictwa (2 semestry)

4.000

2.100

5 x 420

9)

Zarządzanie administracją publiczną (2 semestry)

3.200

1.600

5 x 330

10) Zarządzanie placówkami oświatowymi —
menedżer oświaty (2 semestry)

3.200

1.600

5 x 330

11) Zarządzanie projektami (2 semestry)

3.200

1.600

5 x 330

12) Zarządzanie w ochronie zdrowia (2 semestry)

3.200

1.600

5 x 330

13) Zarządzanie w transporcie drogowym (2 semestry)

3.800

1.900

5 x 400

Terminy płatności opłat za studia podyplomowe (czesnego)
Semestralnie
semestr zimowy

15 września

semestr letni

15 lutego
W systemie ratalnym: 5 rat w semestrze

5.

semestr zimowy

15 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

semestr letni

15 lutego

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

Niezachowanie terminu płatności opłaty semestralnej (15 września i 15 lutego) skutkuje naliczaniem opłat czesnego w tym
semestrze według systemu ratalnego 5 rat w semestrze.
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6.

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego, którego wysokość ustalana jest oddzielnym zarządzeniem i podawana do wiadomości publicznej w taki sam sposób, w jaki podaje się niniejszą Informację.

7.

Uczelnia może pobierać następujące opłaty dodatkowe:
a) za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł, za wydanie jej duplikatu 45 zł;
b) za powtarzanie każdego przedmiotu (przy powtarzaniu semestru lub niezaliczonych przedmiotów) 100 zł, z tym że nie
mniej niż 200 zł i nie więcej niż 1.450 zł za semestr;
c) za przesunięcie terminu złożenia pracy końcowej (jeżeli na danych studiach podyplomowych obowiązuje praca końcowa) 100 zł za każdy miesiąc.

8.

Słuchacz zobowiązuje się regulować swoje zobowiązania finansowe wobec Uczelni terminowo. Za nieterminowe opłaty
pobierane są odsetki ustawowe. Czesne płatne jest z góry. Datą zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków na rachunek
bankowy Uczelni.

9.

Przyjęcie na studia podyplomowe w trakcie trwania semestru nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uregulowania czesnego za
ten semestr w pełnym wymiarze. W systemie ratalnym Słuchacz jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zaległych rat
w danym semestrze, w terminie płatności najbliższej raty.

10. W przypadku skreślenia ze studiów podyplomowych, wpłacona kwota czesnego za dany semestr (również w systemie ratalnym) podlega zwrotowi, po potrąceniu odpłatności za miesiące do dnia skreślenia.
11. Uczelnia pobiera od Słuchacza opłaty za studia (czesne) podyplomowe oraz opłaty dodatkowe w wysokości przedstawionej w
niniejszej Informacji, na podstawie przepisów Regulaminu Studiów Podyplomowych GSW oraz ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.). Opłaty te są niezmienne przez cały tok studiów podyplomowych. W przypadku skreślenia a następnie reaktywacji, Słuchacza obowiązują opłaty dla innego, właściwego toku studiów podyplomowych.
12. Informację o wysokości opłat za studia podyplomowe podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/.

Z AŁ ĄC Z NI K
do Zarządzenia Nr 2/2021 Kanclerza GSW z dnia 7 stycznia 2021 r.
Zarządzeniem Nr 1/2022 Kanclerza GSW z dnia 8 lutego 2022 r. w ust. 3 dodano pkt 13.

