
Uchwała nr 6/2021 

Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

z dnia 19 stycznia 2021 roku 

w sprawie czesnego na studiach I oraz II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych na Wydziale Finansów 

i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 

 

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 7 lit. c) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 

nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 

lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 

 

§1 

uchwala wysokość czesnego na studiach I stopnia dla ścieżek anglojęzycznych na Wydziale Finansów 

i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczną naukę od roku 

akademickiego 2021/2022, zgodnie z poniższym: 

 

1. Kierunek Computer Science, ścieżka anglojęzyczna, studia inżynierskie: 

 

a. czesne dla cudzoziemca:    

  Czesne stałe 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 2950 EUR 2950 EUR 

opłata semestralna 2 1475 EUR 2950 EUR 

 

b. czesne dla klienta krajowego:    

  Czesne stałe w PLN 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 13417 zł 13417 zł 

opłata semestralna 2 6708 zł 13416 zł 

 

2. Kierunek Engineering Management, ścieżka anglojęzyczna, studia inżynierskie: 

 

a. czesne dla cudzoziemca: 

  Czesne stałe 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 2600 EUR 2600 EUR 

opłata semestralna 2 1300 EUR  2600 EUR 

 

b. czesne dla klienta krajowego:  
 

  Czesne stałe w PLN 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 11825 zł 11825 zł 

opłata semestralna 2 5912 zł 11824 zł 



 

3. Kierunek Management, ścieżka anglojęzyczna, studia licencjackie: 

 

a. czesne dla cudzoziemca:  

  Czesne stałe 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 2200 EUR 2200 EUR 

opłata semestralna 2 1100 EUR  2200 EUR 

 

b. czesne dla klienta krajowego:  

  Czesne stałe w PLN 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 10006 zł 10006 zł 

opłata semestralna 2 5003 zł 10006 zł 

 

4. Kierunek International Trade, ścieżka anglojęzyczna, studia licencjackie: 

 

a. czesne dla cudzoziemca:  

  Czesne stałe 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 2200 EUR 2200 EUR 

opłata semestralna 2 1100 EUR  2200 EUR 

 

b. czesne dla klienta krajowego:  
  Czesne stałe w PLN 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 10006 zł 10006 zł 

opłata semestralna 2 5003 zł 10006 zł 

 

5. Kierunek English Philology, ścieżka anglojęzyczna, studia licencjackie: 

 

a. czesne dla cudzoziemca:  
  Czesne stałe 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 2200 EUR 2200 EUR 

opłata semestralna 2 1100 EUR                     2200 EUR 

 

b. czesne dla klienta krajowego:  

 

  Czesne stałe w PLN 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 10006 zł 10006 zł 

opłata semestralna 2 5003 zł 10006 zł 



 

 

 § 2 

uchwala wysokość czesnego na studiach II stopnia dla ścieżek anglojęzycznych na Wydziale 

Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla studentów, którzy rozpoczną naukę 

od roku akademickiego 2021/2022, zgodnie z poniższym: 

 

1. Kierunek Business Management, ścieżka anglojęzyczna, studia magisterskie: 

 

a. czesne dla cudzoziemca:  

  Czesne stałe 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 2500 EUR 2500 EUR 

opłata semestralna 2 1250 EUR    2500 EUR  

 

b. czesne dla klienta krajowego:  

  Czesne stałe w PLN 

System opłat liczba rat wysokość raty suma roczna 

opłata roczna 1 11370 zł 11370 zł 

opłata semestralna 2 5685 zł 11370 zł 

 

 

§3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Senat uchyla uchwałę nr 2/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 5 

stycznia 2021 roku w sprawie czesnego na studiach I oraz II stopnia dla ścieżek 

anglojęzycznych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w 

roku akademickim 2021/2022. 

 

 

Wyniki głosowania: 

Za: 4 

Przeciw: 0 

Wstrzymujących się: 0 

Rektor  

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

 

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk 
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