
Zarządzenie Nr 46/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

z dnia 21 czerwca 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  

dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym                

i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach 

niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, dla studentów 

rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022, w następującej wysokości: 

1) Studia pierwszego stopnia:  

a) kierunek: Administracja – 2 200 zł za semestr, 

b) kierunek: Chemia – 2 300 zł za semestr, 

c) kierunek: Ekonomia – 2 200 zł za semestr, 

d) kierunek: Filologia – 2 200 zł za semestr, 

e) kierunek: Praca socjalna – 2 200 zł za semestr. 

2) Studia drugiego stopnia: 

a)  kierunek: Administracja – 2 200 zł za semestr, 

b)  kierunek: Ekonomia – 2 200 zł za semestr, 

c)  kierunek: Filologia polska – 2 200 zł za semestr, 

d)  kierunek: Pedagogika  –  2 200 zł za semestr, 

e)  kierunek: Pielęgniarstwo – 2 300 zł za semestr,  

f) kierunek: Praca socjalna – 2 200 zł za semestr, 

g)  kierunek: Wychowanie fizyczne – 2 000 zł za semestr, 

3) Studia pomostowe: 

a) kierunek: Pielęgniarstwo – 2 200 zł za semestr. 



§ 2. 

Ustala się stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w przypadku powtarzania określonych 

zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz w przypadku korzystania z zajęć 

nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 

podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku wynosi odpowiednio 6 zł. 

§ 3. 

Ustala się wysokość opłaty semestralnej dla cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, rozpoczynających kształcenie w roku 

akademickim 2021/2022, w następującej wysokości: 

1) 5 600 zł na kierunkach: 

a) Grafika, 

b) Wzornictwo. 

2) 4 500 zł na kierunkach: 

a) Chemia, 

b) Matematyka, 

c) Ochrona środowiska, 

d) Automatyka i robotyka, 

e) Elektronika i telekomunikacja, 

f) Elektrotechnika, 

g) Informatyka, 

h) Inżyniera materiałowa, 

i) Mechatronika, 

j) Technologia chemiczna, 

k) Fizjoterapia, 

l) Pielęgniarstwo, 

m) Wychowanie fizyczne. 

3) 4 100 zł na kierunkach: 

a) Filologia, 

b) Filologia polska, 

c) Pedagogika,  

d) Administracja, 



e) Ekonomia, 

f) Praca socjalna. 

§ 4. 

Opłaty, o których mowa w §1 - §3 wnoszone są zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ w Tarnowie 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 

zwalniania z opłat, obowiązującą w roku akademickim 2021/2022. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

Rektor PWSZ w Tarnowie 

 


