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Zarzqdzenie R:ektora
z dnia 15.06.2018r.

w

sprawie ustalenia wysokoici i zasad uiszczania oplat z tytulu postgpowania
kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarzqdzania
Gdrnoilqskiej llyiszej Szkoly Handlowej im- lV'. Kodantego w roka akademickim

2018/2019

Niniejszym zwz4dza sig co nastgpuje:

$1

WysokoS6 opLaty tiszczanej z tytr:/tu postgpowania kwalifikacyjnego zwiqzanego
z wnioskiem o wpis na Seminarium Doktorskie w roku akademickim 2018/2019 rslala
sig na kwotg 150,00 z1 (slownie: sto pig6dziesi g. zlotych).
Oplata, o kt6rej mowa w ust. 1 platna jest najp6Zniej w dniu zl oheua przezKandydata
wniosku o wpis na Seminarium Doktorskie.
3. W przypadku odmowy wpisu na Seminarium Doktorskie oplata nie podiega zwrctowi.
1.

$2

1.

Oplata wpisowa na Seminarium Doktorskie na Wydziale Zarzqdzania GWSH w roku
akademickim 2018/2019 wynosi 350,00 A (slownie: trzysta pigddzies i4t ztotych).
Oplata, o kt6rej mowa w ust. 1 jest platna do dnia podpisani a ptzezKandydata umowy
o Swiadczenie uslug edukacyjnych w ramach Seminarium Doktorskiego na Wydziale
Zarzqdzania G6modl4skiej Wy2szej Szkoly Handlowej im. W. Korfantego.

t. WysokoS6 opLaty za uczestnictwo

$3
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Seminarium Doktorskim, o kt6rym mowa
Regulaminie Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarzqdzania G6rnoitqskiej
Tlryzszej szkoly Handlowej im. w. Korfontego w roku akademickim 201812019 ustala
slQ na Kwotg:
- 2.000,00 zl (slownie: dwa tysi4ce ztotych) za kaZdy semestr od I do 4,
- 1.100,00 zl (slownie: jeden tysi4c sto zlotych) za kaldy semestr od semestru 5
wl4cznte do zakoriczenia seminarium lub do mome
zlohenia rozlrawv
doktorskiej.
2. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 1 platne s4 odpowiednio do dnia 28 lutego za semestr
Ietni oraz do dnia I0 pu2dziemika za semestr zimowy.
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Zarzqdzenie wchodzi w trycie z dniem podpisariia.
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