
Zarządzenie nr 10/2018/19
Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie bonifikat na studia w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1668), Statutu WSZOP oraz Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia
we WSZOP zarządzam, co następuje:

§ l

l. Zarządzenie określa tryb przyznawania bonifikat dla osób rozpoczynających studia w roku
akademickim 2019/2020.

2. Ustala się bonifikatę dla kandydatów na studia:
l) stacjonarne w wysokości zwolnienia z czesnego za pierwszy semestr studiów
2) niestacjonarne w wysokości 20% rabatu na pierwszy semestr studiów, który stanowi

ekwiwalent czesnego zajeden miesiąc studiów.

§2

l. Bonifikata, o której mowa w:
l) § l ust. 2 pkt 1-2 przysługuje pod warunkiem złożenia dokumentów na studia, w tym pisemnej

deklaracj i dotyczącej studiów do 15 lipca 2019 r.
2. Deklaracja, o której mowa w ust. l pkt l jest oświadczeniem o zamiarze ukończenia:

l) pełnego cyklu studiów we WSZOP w przypadku, o którym mowa w § l ust. 2 pkt l lub
2) pierwszego roku studiów w przypadku, o którym mowa w § l ust. 2 pkt 2.

3. Deklaracja, o której mowa w ust. l pkt l stanowi podstawę wpisania na listę kandydatów
na studia i naliczenia bonifikaty; niedopełnienie postanowień w niej zawartych rodzi po stronie
studenta obowiązek zwrotu kwoty bonifikaty. Wzory deklaracji stanowią załączniki nr l (studia
niestacjonarne) i załączniki nr 2 (studia stacjonarne) do Zarządzenia.

4. Bonifikaty, o których mowa w Zarządzeniu, nie łączą się ze sobą oraz z bonifikatami
regulaminowymi. Wyboru bonifikaty dokonuje kandydat.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.
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Załqcznik nr / do Zarzqdzenia nr /0/2018/19
Kanclerza WSZOP z dnia 30 kwietnia 20/9 r.

Katowice, dnia .

imię. nazwisko

numer PESEL

Deklaracja ukończenia studiów we WSZOP w warunkach promocyjnych

1. W związku z zamiarem podjęcia studiów na kierunku .
pierwszego/drugiego* stopnia w trybie niestacjonarnyrn w warunkach promocyjnych, o których
mowa w § 1 Zarządzenia nr 10/2018/19 Kanclerza WSZOP z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zobowiązuję się do:
1) ukończenia studiów we WSZOP
2) przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

2. Przyjmuję do wiadomości, że niedochowanie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, wyłącza
prawo studiowania w warunkach promocyjnych i tym samym rodzi obowiązek uregulowania
kwoty czesnego za miesiąc studiów w wysokości 400,00 zł / 440,00 zł / 480,00 zł" w terminie
14 dni od przerwania studiów.

3. Przez przerwanie studiów należy rozumieć skreślenie z listy studentów w przypadkach
określonych w Regulaminie Studiów.

czytelny podpis

• niepotrzebne skreślić
., Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kulturoznawstwo, Zarządzanie (400,00 zł)
Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (440,00zł), Filologia angielska (480,00 zł)



Załqcznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 10/2018//9
Kanclerza WSZOP z dnia 30 kwietnia 20/9 r.

Katowice, dnia .

imię, nazwisko

numer PESEL

Deklaracja ukończenia studiów we WSZOP w warunkach promocyjnych

1. W związku z zamiarem podjęcia studiów na kierunku .
pierwszego/drugiego* stopnia w trybie stacjonarnym w warunkach promocyjnych, o których
mowa w § l Zarządzenia nr 10/2018/19 Kanclerza WSZOP z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zobowiązuję się do:
l) ukończenia studiów we WSZOP
2) przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

2. Przyjmuję do wiadomości, że niedochowanie zobowiązań, o których mowa w ust. l, wyłącza
prawo studiowania w warunkach promocyjnych i tym samym rodzi obowiązek uregulowania
kwoty czesnego za semestr studiów w wysokości ł .950,00 zł 1 2.250,00 zł 1 2.350,00 zł"
w terminie 14 dni od przerwania studiów.

3. Przez przerwanie studiów należy rozumieć skreślenie z listy studentów w przypadkach
określonych w Regulaminie Studiów.

czytelny podpis

• niepotrzebne skreślić
,. Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kulturoznawstwo, Zarządzanie (1.950,00 zł)
Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (2.250.00 zł), Filologia angielska (2.350,00 zł)


