ZARZĄDZENIE nr 1/04/2019
KANCLERZA UCZELNI ASBIRO
z dnia 1 kwietnia 2019

w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia podyplomowe i kursy
dokształcające w roku akademickim 2019/2020 obowiązujących uczestników
studiów podyplomowych i Kursu Zaawansowanego
na podstawie § 20 ust. 3 pkt 2 Statutu Uczelni ASBiRO zarządza się, co następuje:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Niniejsze Zarządzenie reguluje zasady pobierania i wysokość opłat za studia podyplomowe, zwane
dalej „Studiami”.
Niniejsze Zarządzenie reguluje również zasady pobierania i wysokość opłat za kurs dokształcający,
który jest organizowany jako element programu Studiów skierowany dla osób niespełniających
wymogów określonych w art. 160 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20
lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.), zwany dalej „Kursem Zaawansowanym”.
§ 2 OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURS ZAAWANSOWANY

1.

Opłata wpisowa jest jednorazowa, wynosi 1 000 zł i stanowi potwierdzenie zapisu.

2.

Opłata wpisowa jest płatna do 7 dni od dnia zaakceptowania przez Uczelnię zgłoszenia na Studia
lub Kurs Zaawansowany.

3.

Opłaty semestralne (czesne) mogą być wnoszone jednorazowo lub w częściach.

4.

Wysokość opłat semestralnych dla słuchaczy i kursantów rozpoczynających naukę w roku
akademickim 2019/2020 wynosi:
1) jednorazowa płatność z góry za całe studia: 13 400 zł płatna przed przystąpieniem do zajęć,
do 10 października
2) płatność podzielona na części semestralne: 14 400 zł (4x 3 600 zł) płatne kolejno do 10
października i 10 lutego każdego roku akademickiego.
§ 3 ZNIŻKI DLA ABSOLWENTÓW

1.

Zasady i wysokość opłat opisanych w § 2 ust. 4 nie dotyczą absolwentów:
1) studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię ASBiRO;
2) studiów podyplomowych MBA Przedsiębiorczość organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego
przy współpracy z ASBiRO;
3) studiów podyplomowych MBA Inwestowanie w Nieruchomości organizowanych przez Wyższą
Szkołę Turystyki i Ekologii przy współpracy z ASBiRO;
4) Kursu Zaawansowanego ASBiRO.

2.

Dla absolwentów studiów i kursów, o których mowa w §3 ust. 1, po spełnieniu wymogów
określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych i Regulaminie Kursów Dokształcających
Uczelni ASBiRO, przewiduje się możliwość dobrowolnego kontynuowania Studiów lub Kursu na
wybranych przez słuchacza/kursanta modułach semestralnych, za dodatkową dopłatą wynoszącą
1 900 zł za każdy moduł.
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3.

Absolwentom studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i kursów organizowanych przez
Uczelnię ASBiRO innych niż wymienione w §3 ust. 1, którzy przystępują do pełnego programu
Studiów lub Kursu Zaawansowanego przysługuje zniżka wysokości 500 zł za każdy semestr w
czasie trwania niniejszej Umowy.

4.

Zniżka, o której mowa w § 3 ust. 3 pomniejsza kwotę opłat semestralnych:
1) Przy płatności z góry za całe Studia zniżka jest jednorazowa i wynosi 2000 zł;
2) Przy płatności w czterech częściach zniżka wynosi 500 zł dla każdej wpłaty (4x 500 zł).
§ 4 POZOSTAŁE ZNIŻKI

1.

Słuchaczom i kursantom, którzy zapisali się na Studia lub Kurs Zaawansowany do 30 czerwca 2019
przysługuje zniżka w opłatach semestralnych (oferta First Minute):
1) jednorazowa płatność z góry za całe studia: 12 900 zł płatna do 30 czerwca 2019;
2) płatność podzielona na części semestralne: 13 900 zł (4x 3 475 zł) płatne kolejno do:
• 30 czerwca 2019,
• 10 lutego 2020,
• 10 października 2020,
• 10 lutego 2021.
3) Opłata wpisowa nie podlega zniżce i wynosi 1000 zł.

2.

Laureaci Konkursu Plan na Start organizowanego przez Uczelnię ASBiRO w ramach nagrody mogą
przystąpić do Studiów lub Kursu Zaawansowanego bezpłatnie.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Opłaty powinny być wnoszone na rachunek bankowy Uczelni w Getin Banku, nr konta PL 60
1560 0013 2367 0781 3535 0001, SWIFT: GBGCPLPK z podaniem w tytule przelewu imienia i
nazwiska słuchacza/kursanta oraz informacji z jakiego tytułu dokonywana jest opłata.

2.

Za dzień zapłaty uważa się datę wpłynięcia opłaty na konto Uczelni. Jeżeli termin zapłaty przypada
na sobotę lub dzień uznany za wolny od pracy, wpłata dokonana w pierwszym dniu roboczym po
tym dniu jest uznawana za wpłatę dokonaną w terminie.

3.

Za opóźnienie we wniesieniu opłat wymienionych w niniejszym Zarządzeniu, niezależnie od
przyczyny, Uczelnia może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

4.

Wniesienie opłaty za Studia/Kurs stanowi uiszczenie należności za przyznanie słuchaczowi prawa
do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez Uczelnię w ramach wybranych
przez niego specjalizacji. Nieuczestniczenie w zajęciach dydaktycznych nie rodzi prawa do
roszczenia o zwrot wniesionych opłat.

5.

Decyzje indywidualne w sprawach finansowych słuchaczy i kursantów (w tym dotyczące
nadzwyczajnych zniżek – innych, niż wymienione w § 3 i 4) może podejmować Pełnomocnik
Rektora ds. Studiów Podyplomowych, po zasięgnięciu opinii Kanclerza.

6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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