
CENNIK NA ROK AKADEMICKI 2022/23  

LOGISTYKA  
studia I stopnia, inżynierskie 

SEMESTR CZESNE RATALNE

I 5x150zł 
Taniej za pierwszy semestr!

II 5x580zł / 5x530zł*

III 5x605zł / 5x555zł*

IV 5x605zł / 5x555zł*

V 5x605zł / 5x555zł*

VI 5x605zł / 5x555zł*

VII 5x630zł / 5x580zł*

VIII 5x630zł / 5x580zł*

IX 5x630zł / 5x580zł*

X 5x630zł / 5x580zł*

SEMESTR CZESNE RATALNE

I 5x460zł / 5x410zł*

II 5x560zł / 5x510zł*

III 5x585zł / 5x535zł*

IV 5x585zł / 5x535zł*

V 5x585zł / 5x535zł*

VI 5x585zł / 5x535zł*

VII 5x610zł / 5x560zł*

VIII 5x610zł / 5x560zł*

IX 5x610zł / 5x560zł*

X 5x610zł / 5x560zł*

SEMESTR CZESNE SEMESTRALNE

I 750zł
Taniej za pierwszy semestr!

II 2775zł / 2525zł*

III 2900zł / 2650zł*

IV 2900zł / 2650zł*

V 2900zł / 2650zł*

VI 2900zł / 2650zł*

VII 3025zł / 2775zł*

VIII 3025zł / 2775zł*

IX 3025zł / 2775zł*

X 3025zł / 2775zł*

SEMESTR CZESNE SEMESTRALNE

I 2175zł / 1925zł*

II 2675zł / 2425zl*

III 2800zł / 2550zł*

IV 2800zł / 2550zł*

V 2800zł / 2550zł*

VI 2800zł / 2550zł*

VII 2925zł / 2675zł*

VIII 2925zł / 2675zł*

IX 2925zł / 2675zł*

X 2925zł / 2675zł*

CENNIK NA ROK AKADEMICKI 2022/23  

PRAWO  
studia jednolite magisterskie 

Studia stacjonarne

Więcej o promocjach przeczytasz na następnej stronie

Studia niestacjonarne
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DODATKOWE OPŁATY

Wpisowe 500zł 0zł! 

Opłata rejestracyjna 85zł 

Opłata weryfikacyjna  
(dla dokumentów w języku 

innym niż j. polski)
165zł

Legitymacja studencka 22zł

BENEFITY

Twój REFLEKS! -50zł

Sierpień i wrzesień 0zł! 

Office 365  
na 15 urządzeń 0zł!

Dla Absolwentów GWSH
-400zł za pierwszy 

semestr oraz brak opłaty 
rejestracyjnej!

Prosimy o dokonanie wszelkich opłat na  
Indywidualny numer konta widoczny w systemie 

IRK (zakładka panel główny).



DOSTĘPNE PROMOCJE

Płacisz w terminie  
 – płacisz mniej! 

Zniżka w przypadku, gdy płatności są uiszczane do 5-go października oraz 5-go marca w systemie semestralnym lub do 5-go dnia każdego miesiąca, w syste-
mie ratalnym.

Taniej za  
pierwszy semestr!  

Promocyjna stawka 750 zł za 1 semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym. Możliwa płatność w 5 ratach 
po 150 zł miesięcznie.  
Promocja nie łączy się z innymi promocjami (za wyjątkiem promocji 0 zł dla Absolwentów). 

Promocja dla  
Absolwentów GWSH - 

400 zł  
i brak opłaty 
rejestracyjnej 

Stawka czesnego w I semestrze niższa o 400 zł (płatność semestralna) lub o 80 zł (płatność ratalna) od ceny regularnej , a także brak opłaty rejestracyjnej. Do-
tyczy Absolwentów wszystkich kierunków studiów, poziomów i form studiów z oferty edukacyjnej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zapisujących się na 
kolejne studia prowadzone przez GWSH. Za wyjątkiem: Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarnie.
Promocja nie łączy się z: Więcej za mniej, Rodzinnie Taniej, Promocja dla pracodawców, Taniej za pierwszy semestr oraz Płacisz w terminie – płacisz mniej!   

Zniżka za Twój refleks  
 - 50 zł mniej

Przyznawana w pierwszym semestrze studiów, za złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 14 dni od dnia rejestracji on-line. Bonifikata jed-
norazowo obniża kwotę czesnego o 50 zł dla rekrutacji zimowej - za październik, a dla rekrutacji letniej - za marzec, bez względu na wybraną formę płatności.
Promocja nie łączy się z: Więcej za mniej i Taniej za pierwszy semestr.  

Promocja  
dla pracodawców 

Specjalna propozycja dla firm oraz ich pracowników! Promocyjne stawki czesnego dla grupy Studentów, którzy na co dzień pracują w jednej firmie i podjęli 
wspólnie studia lub którym ten sam pracodawca finansuje naukę. Wysokość promocji ustalana jest indywidualnie. Jeśli jesteś Pracodawcą i chcesz zafundować 
swoim pracownikom solidną jakość kształcenia – skontaktuj się z nami! Przygotujemy indywidualną ofertę (Biuro Rekrutacji GWSH: rekrutacja@gwsh.pl tel. +48 
32 35 70 600)  
Promocja nie łączy się z: Taniej za pierwszy semestr, Karta Dużej Rodziny, Rodzinnie Taniej, Więcej za mniej, Promocja dla Absolwentów GWSH oraz Płacisz w terminie - płacisz mniej. 

DODATKOWE BONIFIKATY - rozpatrywane poprzez indywidualne podanie złożone w trakcie składania dokumentów rekrutacyjnych (w Biurze Rekrutacji) bądź w trakcie studiowania (w Biurze Obsługi 
Studentów). Wzór ogólny podania można uzyskać w Punkcie Informacyjnym, Biurze Rekrutacji lub Biurze Obsługi Studenta. 

-5% z Kartą  
Dużej Rodziny 

Dla studentów posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Posiadaczowi tej karty przysługuje 5% zniżki za I semestr studiów niestacjonarnych.
Oferta nie łączy się z: Taniej za pierwszy semestr, Więcej za mniej, Promocja dla pracodawców

Do -15% w promocji   
 Rodzinnie Taniej! 

Indywidualna stawka czesnego niższa do 15% dla Studenta, którego krewny (rodzic, rodzeństwo, współmałżonek lub dziecko) również studiuje w GWSH (do mo-
mentu ukończenia przez krewnego tych studiów). Stawka do -15% przysługuje tak Studentowi, jak i Krewnemu, jednak łączna kwota zniżek dla dwóch stron nie 
może przekroczyć 30%.
Oferta nie łączy się z: Taniej za pierwszy semestr, Oferta dla pracodawców, Promocja dla Absolwentów GWSH, Więcej za mniej 

Do -70% w ofercie   
 Więcej za mniej!

Indywidualna stawka czesnego dla Studenta, który rozpoczyna w GWSH kolejny kierunek studiów.
• W przypadku, gdy pierwszy kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym, obowiązuje opłata w wys. 100% czesnego za pierwszy i do -50% czesnego za 

drugi kierunek,
• W przypadku, gdy pierwszy kierunek realizowany jest w trybie niestacjonarnych, obowiązuje opłata w wys. 100% czesnego za pierwszy i do -70% czesnego 

za drugi kierunek.
Oferta nie łączy się z: Taniej za pierwszy semestr, Zniżka dla pracodawców, Promocja dla Absolwentów GWSH, Zniżka za Twój refleks, Karta Dużej Rodziny, Rodzinnie taniej   

mailto:rekrutacja@gwsh.pl



