
Uchwała nt83/ż018
Zarz'ąda Wlłższei SzkoĘ Bankrrwei w To*rriu

z dtłiaZ| Ni*toyada26l3 tokr
w sptawie ustalenia wysokości czesrrego na studiach II stopnia

na Wydziale Finąnsów iZaząózańa w Torurriu
Wfźszei Szkoły Bankowej w'foruniu

ał tok alrademicki Zg78 l ?§19, nabót zimcwy

DziaŁzj+c na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 lit. e ) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Totuoiu, Zasząd

W'SB:

§1
ustala wysokość czesrrego fi^ studiach II §topflia fią Wydziale Finansów i Zaxządzańz

w Toruniu, rllą osób rczpoczynzjących naukę w toku akademickim 2a18l2a1,9, aabór zil:rosly według

poniższego schematu:

1. I, II tok cze§ne podstawowe - kierunek Finanse i Rachunkowość (ścieżka ttadycyin*),
studia niestacionatne

Tryb opŁt Il*ść rat \ffysakość taty apł*ta flo€z§a

opłaatoczfia 1 4 75a zł 4750 zł

opłata semestralna 2 2375 zŁ 4V5t} zł

opłaamiesipna (,,1Ę 10 475 zł 47fr zł
opiata miesięczna L,12') 72 405 zŁ 4 8ó0 zł

ż. I, lI r<łk czesne podsta*,ot-e - Kienrnek mened:źersko-prawny (ścieżka ttadyca,'ina),

studia niestacjonarne

Tl:b apłat llość rat '§7ysckość raty Opł.t" ro€z§a

opłata t{Jczl:rż 1
l 1 i50 zł 1750 zŁ

opłaa smestralną 2 2375 zł 475ł z\

o1*atz miesięana (,,l€r) 1.J 475 zł 475a zł

oplaamiesięczna (,,7Ą 1ż 485 zł 4 86t zł

3. I,II rok czesne podstawowe - kierunek Pedagogika (ścieżka tradycyina), stud,ia

aiestacjonarne

Tłrb opłat {laśc rat Wvsokość raĘ apłata loczna

opłata tc,qfr^ 3 75B zł 3 75* zł

opłĄtż s€m€§traJ§a ż 1&75 zŁ 3 75* zŁ

opłaamiesięczna (,,ltr') 18 375 zł 3 75ł zł

oplata miesięczna 1,12' ) 12 320 zł 3 840 zł



4. I, II tok czesne podstarvowe - kierunek Pedagogika
{ś cieźk* z e s tudiarni poĄplomclx_l-mi}, studia nies tacionarne

Tr_vb opłat
Ilość tat W_vsokość raĘ Opłata toczfle

opłate to,czna 7 4750 zł 4750 zł

opłata smestrłloa ż 2375 zł 475a zł

opłata miesięczna (,,1 0') 10 4j5 zł 4150 z.ł

oplata miesię-.-a C72") 72 Ą85 zł 486ł zł

§2

Pzy ust"lłniu cen w 12rrachna podstawie oen w 10 ratach z trwzg[$nieniem obowią3uiących

ptomocii czasowych prryimuie sĘ następuiące zaszĘ
a) W systemie 12-t*a7lym,k*oł zostajązaoktry;lanew dół.

b) R6żńca w sumie 12 rzt musi sĘ mieścić w ptzedńąle między 9O zł - 200 zł w stosunku

do sumy t0at-
Na II rokrr snrdióv II stopnb nie ne możliwościwńoru lLntalnqa sy§temu płemo§ci

§fysokość czeslrego obońętliepflę cĄ (dwuletn| oktes studióqr.

1- Uchwała wchodziw ryą" rdniem podięcia-
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2
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§3

Xtgłosowania:
pflęńw: C
wstrzymujących sĘ:


