
Uchwała nr84/20t8
Zaaą&łr t§yższĄ §zkoĘ Bankcułei w Tonrniu

z daią 27 listtpałaZ}tr8 toku
w sprawie ustalenia wysokości cze§rrego na studiach II stopnia

na Wydziale Finansów iZanądzłŃa w ByĘosżcTy
w Wfźszei §zkole Benkowei w Toruniu

rra cak akademicki ?§t9fżQ1g,nabór zimowy

Działajac na podstawie § 17 usr 1 pkt ó lit. e) Statutu Wyższei Szkoły Bankowej w Toruniu,
ZarząóWSB:

§1
ustala wysokość czesrrego studiach II stoplria fla §7ydzule Finansów
iZzruądzalia w ByĘoszcą, 17łą osótl rozpaczynaiących naukę w roku akademickfun 2018/2a19,
natrót zimorvy zgodaie z pntnńszym:

1. I, II tok - cze§ne podstawowe - kierunek Logistyka (ścieżka uadyqina)
§tudia niestaeioname

Tryb opłat I1ość rat W'vsokość
raĘ (w zł)

*pfata
roczna
(w, zł)

opłaa toczna 1 4 450 zł 4 45& zł
opłata seinestralna z ż225 zŁ 1 45B zŁ

opŁata miesięczna (,10') 1L) 445 zł 4 150 zł
oplata miesięczna (-1ż') lL 3B5 zŁ 4 62ł zŁ

2. I, II tok - cżesne podstawowe - kierunek 1_oeisĘvl<a.studia tfzysemestralne
{ścieźk* tradvcłjna} studia niestacionarne

Trlb opłat I1ość
tat

\Fysokość
rary

{* zł
Opłata to,czlnż

{sl. zł}

§;sokaść
raty w III
§eme§tfze

{ą- zł}

Opłata
toCż11^

tn "4
opłeb r§łfz;lfl

,| 4 45a zł 4 45O zł
2ż25 zł żżż5 zĘ

opŁaa semestralna 2 2225 zł 4 45a zŁ

opŁatz miesięczna (,,10" i..5'J 10 (5) Ę5 zł 4 45a zŁ +45 zł 2 225 zł
opłaa (-1ż1 ĄĄ

lL 3B5 zł 462O zł § X



3. I, II tok - czesne podstawowe - kierunekZatzŁdzańę
{ś citżka tladvc,l.-ina) nies tacionaffi e

Tłb opłat

Ilość tat
Studia

niestaciołame
weekendovre

W-vsokość
ra§ (w zł)

apłata
roczna
{rv zł}

opłeatorznl 1 4 65O zł 4 65a zŁ

opłata semestra]na 1 2 325 zł 4 65a zł
opłata miesięczna GlO' ) 10 465 zł 4 65a zŁ

oplłtamiesięczna (-1Ą 72 395 zŁ 474O zł

4- I, 1I tok - czesne podstar.r,owe - kierunekZatządzańe - rnternational
maflagement and marketing (ścieżka angloięzvczna) snrdia stacioname

Tryb opłat ilcść rat §jvsokość
ratl- (w zł}

łpłata nDczna
(w zł

opłata toczfia 1 5 550 zł 5 550 zł
opłata 566ę5trrlna 2 2775 zł 5 55O zł

opłatamiesięena (-1C) :,i 555 zŁ 5Sfizł
oplata miesięczna (,12' ) 12 4]5 zl 5 10a zł

5. l, ll tck - czesne pcdstarł-ox.e - Kieruaek finarrsor,y*o-prarr-n:,,
(ścieżka ttadyryjna) studia niestacjonarne

Tąrb *pł*t Iłcść tat Wysekość
taŁg{wzł

Opła*
łi}€zt ?
(w zł\

opłatz tlczr:a 1 4 550 zł 4 55a zŁ

oPłata sFrne§tralfia ż 2275 zł 4 55a zł
opłata rniesięr:z.na (_lfrJ 1* 455 zł 155{} zł

oplata niesięczna L,12') 12 395 zŁ
474

0
zł

6. I, II tok czesne podstawowe - kierunek Pędagogrłą (ścieżka tradycvjna), studia
rriestacionarne

Try-Łr opłat Ilość rat 'Wvsokość rary Opłata toczfta

opłaa t&n^ 1 3 750 zł 3 750 zŁ

opłetz s.rnestralna 2 7 875 zł 3 758 zŁ

opłaa, miesięczaa GjC) 1O 375 zł 3 75{} zł
oplata miesię czna |,1,2') 1,2 32a zł 3 B40 zŁ



7. I,II rok czesne podstawor,ł,e - kierunek Pedagogika
{ś cieżka z e §trr diami podrplamorr,ł-mi}, studia ni esta clołarne

Trvb opłat
Ilość rat §tsokość raw Opłata rocztla

optaaxorz;ta t 475O zł 475O zł
opłaa semestrłlna 2 2375 r} 475a zł

opłata miesięczna (,, 1 0') 10 475 zł 4 750 zł
oplate miesięczna (-1ż) 12 4ł5 zl 4B6a zł

§2
ptzy ustal"niu cren w 12 raitzch na podstawie cen w la n/r,ch z rrw7gĘdnieniem
oborriguiągych promocli puyimuie 

"Ę 
n 

"tępoiące 
zasaĘ.

ł) \V systemie l}-atalnymk*oty zofuią7Aclkrylnfrew dół-
b) Różnica w sumie t2 nt musi sĘ mieścić w ptze&iale między 9O zł - 200 zŁ

w stosunku do sumy la at-
Na II roku strrdióry II stopnia nie ma możliwości wyboru 72-atelniqo systemu płatnośd
Wysokość cz€§nęo obwiryuie pf,u cały (dwuletn} okrcs snrdiów.

§3
1- Uchwała wchodzi w ,yriu, dniem podięcia-

X§głosowania:
pz,elcisv: O
wstzymuiących sĘ:

1

2.

3-


