
Zał. nr 1 do umowy o naukę z dnia ... . … . 2019.

Zobowiązanie finansowe

Niniejszym zobowiązuję się uiścić czesne w roku akademickim 2019/20, 2020/21 zgodnie z poniżej wskazanym wyborem
oraz  przyjmuję  do  wiadomości  wysokość  pozostałych  opłat  obowiązujących  w Kolegium Jagiellońskim –  Toruńskiej
Szkole Wyższej.

I. Czesne jest zobowiązaniem jednorazowym z opcją rozłożenia na raty:

KIERUNEK PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA-CZTEROSEMESTRALNE

Przypis
należności*

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

4000 zł /I rok
(8 rat)

  500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

4000 zł/II rok
(8 rat)

  500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

* płatne do 20. dnia miesiąca

II. Pozostałe opłaty:

Opłata Kwota

opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język
obcy wraz z suplementem

20 zł

opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł

opłata za wydanie duplikatu dokumentu opłata o połowę wyższa od opłaty za wydanie oryginału

opłata za  legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranicą

19 zł

opłata wpisowa 100 zł

opłaty za powtarzanie roku 300 zł za każdy przedmiot oprócz seminarium dyplomowego;
500 zł za seminarium dyplomowe;

opłata za realizację różnic programowych 100 zł za każdy przedmiot

opłata za realizację modułu wyrównawczego na studiach II stopnia 100 zł za każdy przedmiot

opłata za wznowienie studiów po uzyskaniu absolutorium 500 zł

opłata za wpis warunkowy 150 zł za każdy przedmiot

opłata  za  wybór  drugiej  i  każdej  kolejnej  specjalności  na  studiach  II
stopnia na kierunku pedagogika

500 zł

opłata za drugi egzamin poprawkowy z przedmiotu 100 zł

opłata za egzamin komisyjny 500 zł

opłata absolutoryjna 200 zł

opłata za drugie i kolejne sprawdzenie pracy dyplomowej w programie
antyplagiatowym

30 zł

Opłaty za studia, zgodnie z powyższym harmonogramem i wysokością, zobowiązuję się wnosić na rachunek Kolegium 
Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej: Bank Spółdzielczy w Toruniu 88 9511 0000 0000 1928 2000 0010
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