
c6RNoSLASKA wyiszA szKorA HANDr.owA
im. Woieiecho Korfonlego w Kolowicoch
KATOWICE SCHOOT OF ECONOMICS

Zarz4dzenie R.ektora
z dnia20,06.2016r.

w sprawie ustalenia wysokolci i zasad aiszczania oplat 7 tytalu postgpowania
kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarzqdzaniu
Gdrnoilqskiej Wyiszej Szkoty Handlowej im" lL Korfontego w toku akademickim
2016/2017

Niniej szym zNzqdza siE co nastgpuj e :

1.

1.

$1
WysokoSd oplaty uiszczanej z tytulu postgpowania kwalifikacyjnego zwi4zanego
z wnioskiem o wpis na Seminarium Doktorskie w roku akademickim 2016/2017 ustala
sig na kwotg 1 50,00 zi (slownie: sto pigidziesi4t ztotych).
Oplata, o kt6rej mowa w ust. 1 platnajest najp6iniej w dniu zloZenia przezKandydata
wniosku o wpis na Seminarium Doktorskie.
W przypadku odmowy wpisu na Seminarium Doktorskie oplata nie podlega zwrotowi.

$2
Oplata wpisowa na Seminarium Doktorskie na Wydziale ZNz4dzania GWSH w roku
akademickim 201612017 wynosi 350,00 zl (slownie: trzysta pigidziesi4t ztotych).
Oplata, o kt6rej mowa w ust. i jest platna do dnia podpisania przezKmdydata umowy
o Swiadczenie uslug edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale
Zarzqdzuia G6rnodlqskiej WyZszej Szkoly Handlowej im. W. Korfantego.

s3
Wysoko66 oplaty za uczestnictwo w Seminarium Doktorskim, o k16rym mowa
w Regulaminie Seminarium Doktorskiego na Lltydziale Zarzqdzania G6rnoilqskiej
Wyzszej Szkoly Handlowej im. W. Korfantego w roku akademtckim 2016/2017 wtala
siE na kwotg:
- 2.000,00 zl (slownie: dwa tysi4ce zlotych) zakaZdy semestr od 1 do 4,
- 1.100,00 zl (slownie: jeden tysi4c sto zlotych) za kazdy semestr od semestru 5

wl4cznie do zakofczenia seminarium lub do momentu zlohenia rczptary
doktorskiei.

2. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 1 ptatne s4 odpowiednio do dnia 28 lutego za semestr
letni oraz do dnia I0 pa2dziemika za semestr zimowy.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

mR\cral4sl\ 1. !i l/^\ir !;zN()lA ll..r, -D t.o\i \
lill \ KoRiAllTtco

1.

40-659 l0T()llVlft, ul. Horcer4 Wneinio nr 3

Tel.: *48 32 357 05 00 fox "48 32 202 61 06 urww.gwsh.pl


