
UCHWAŁA Nr A/4.N/2016 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

Na podstawie: 

- art. 35 ust.I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyższym" (t.j. Dz. U. z 
2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 
- § 29 pkt 7 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Senat zatwierdza roczne sprawozdanie rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie za rok akademicki 2015/2016 w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 



( 

( 

Nazwa uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Adres siedziby: Gabriela Narutowicza 9 

06-400 Ciechanów 

Potwierdzam zgodność danych przekazanych do MNiSW w sprawozdaniu 3948/PWSZCl/2016 
zarejestrowanych w systemie POL-on*. 

Zakres raportowanych danych: 

• Część 1 - Informacje ogólne według stanu na dzień 30.09.2016 

• Część 2 - Współpraca międzynarodowa według stanu na dzień 30.09.2016 

• Część 3 - Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności według stanu na dzień 30.09.2016 

• Zgłoszono brak danych do zaraportowania w części 4 - Studia doktoranckie według stanu 
na dzień 30.09.2016 

• Część 5 - Pracownicy cudzoziemcy według stanu na dzień 30.09.2016 

Ce~~j 12e, ;/4. 2!}46 v 
... ............. ... .. ....... ... . 1. ............. .... . .. 

miejscowość, data 

* wersja papierowa oświadczenia przechowywana jest w uczelni 
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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 
ALBO ZWIĄZKU UCZELNl1) 

Sprawozdanie za rok 2015/2016 

Część 1. Informacje ogólne 

Pełna nazwa: 

REGON: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Ciechanowie 

130869208 

Część 2. Współpraca międzynarodowa 

UWAGA: Da ne przekazane w Części 2 sprawozdania będą stanowiły podstawę naliczenia 
dotacji podstawowej na rok 2017! 

"Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września . 
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej * 

Umowy/porozumienia .. : Umowa 

Nazwa partnera Prof. Dr. Assen Zlatarov University 

Kraj pochodzenia partnera: Bułgaria 

Miasto pochodzenia partnera: Burgas 

Status: aktywna 

Okres trwania umowy: od 2014-03-14 do 2021-09-30 

Zakres współpracy: wymiana studentów, wymiana nauczycieli, szkolenia 
pracowników 

. elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk 
technicznych) . ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
ekonomicznych) 

Dyscyplina naukowa w której . dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i 
prowadzona jest współpraca: nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina 

nauk o zdrowiu) 
• fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk 

fizycznych) . pedagogika (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
społecznych) 

Liczba studentów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 mies ięcy: o 
wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy : 2 

Liczba doktorantów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy : o 
wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 

Liczba nauczycieli akademickich: 
przyjeżdżający: o 
wyjeżdżający: 2 

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zagranicznych. 
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów 
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych. 
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej * 

Umowy/porozumienia .. : Umowa 

Nazwa partnera Marijampoles Kolegija/Marijampole College 

Kraj pochodzenia partnera: Litwa 

Miasto pochodzenia partnera: Marijampole 

Status: aktywna 

Okres trwania umowy: od 2014-10-15 do 2021-09-30 

Zakres współpracy: wymiana studentów, wymiana nauczycieli, szkolenia 
pracowników 

. inżynieria produkcji (Obszar nauk 
technicznych/dziedzina nauk techn icznych) 

• ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 

Dyscyplina naukowa w której ekonomicznych) . inżynieria rolnicza (Obszar nauk rolniczych, leśnych i prowadzona jest współpraca: 
weterynaryjnych/dziedzina nauk rolniczych) 

• fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk 
fizycznych) 

• informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina 
nauk technicznych) 

przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 
Liczba studentów: ~ 

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2 

Liczba doktorantów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 
wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 

Liczba nauczycieli akademickich: 
przyjeżdżający: o 
wyjeżdżający: 2 

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zagranicznych. 
Z uwzg l ędnieniem um ów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów 
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych . 
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej • 

Umowy/porozumienia **: Umowa 

Nazwa partnera Universitat De Les llles Balears 

Kraj pochodzenia partnera: Hiszpania 

Miasto pochodzenia partnera: Palma de Mallorca 

Status: aktywna 

Okres trwania umowy: od 2014-03-03 do 2021-09-30 

Zakres współpracy: wymiana studentów, wymiana nauczycieli, wspólne badania 
naukowe 

Dyscyplina naukowa w której 
. ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 

ekonomicznych) prowadzona jest współpraca : 
• elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk 

technicznych) 

Liczba studentów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

Liczba doktorantów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

Liczba nauczycieli akademickich: 
przyjeżdżający: 

wyjeżdżający: 

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zagranicznych. 
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań , projektów 
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych. 

o 
1 

o 
o 
o 
1 
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej * 

Umowy/porozumienia "": Umowa 

Nazwa partnera Kilis 7 Aralik University 

Kraj pochodzenia partnera: Turcja 

Miasto pochodzenia partnera: Kilis 

Status: aktywna 

Okres trwania umowy: od 2014-03-03 do 2021-09-30 

Zakres współpracy: wymiana studentów, wymiana nauczycieli, szkolen ia 
pracowników 

. fizyka (Obszar nauk śc isłych/dziedzina nauk 
fizycznych) 

Dyscyplina naukowa w której . ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
prowadzona jest współpraca: ekonomicznych) 

• dziedzina nauk o zdrowiu (Obszar nauk medycznych i 
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina 
nauk o zdrowiu) 

Liczba studentów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3 

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 

Liczba doktorantów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 
wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: o 
przyjeżdżający: o 

Liczba nauczycieli akademickich: 
wyjeżdżający: o 

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zagranicznych. 
Z uwzględnieniem um ów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów 
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych . 
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Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej * 

Umowy/porozumienia **: Umowa 

Nazwa partnera Vilniaus Kolegija 

Kraj pochodzenia partnera: Litwa 

Miasto pochodzenia partnera: Wilno 

Status: aktywna 

Okres trwania umowy: od 2014-04-07 do 2021-09-30 

Zakres współpracy: wymiana studentów, wymiana nauczycieli, szkolenia 
pracowników 

Dyscyplina naukowa w której . elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina prowadzona jest współpraca : 
nauk technicznych) 

Liczba studentów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

Liczba doktorantów: 
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 

Liczba nauczycieli akademickich: 
przyjeżdżający: 

wyjeżdżający: 

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub innych źródeł zagranicznych. 
Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspóln ego prowadzenia badań, projektów 
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych. 

o 

o 
o 
o 
2 

o 
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Część 3. Opłaty za studia i opłata rekrutacyjna 

minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniaXl 85 studia (opłata rekrutacyjna) : 
maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Inżyni erii i Ekonomi i organizacyjnej: 

Kierunek studiów: Ekonomia 

Forma studiów* : Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profi l: Praktyczny 

Liczba semestrów: 6 

wariant 1ai 1800 

opłata za semestr: war iant II bl o 

Opłata związana z kształceniem na wariant lllcl o 
studiach: wariant fdl 121 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant 11 el o 
studia: 

wariant IIf fl o 

X) Średnią opłatę rekrutacyjną nal eży obliczyć wg wzoru: (oplata A* liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... ) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

2) 

* 
a) 

b ) 

c ) 

d) 

e) 

f) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

Nal eży podać odrębnie informacje o opiatach na studiach st acjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób posiadających obywat elst wo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziem ców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziem ców, z wyłączen iem t ych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wnieśl i opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśl i opiaty za st udia. 

Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art„43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata zwi ązana z przyjęciem na 

średniaXl 85 studia (opłata rekrutacyjna): 
maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Inżynierii i Ekonomii organizacyjnej: 

Kierunek studiów: Informatyka 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profil : Praktyczny 

Liczba semestrów: 7 

wariant 1al 1900 

opłata za semestr: wariant Ubl o 

Opłata związana z kształceniem na wariant 111cl o 
studiach: wariant ldl 48 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant Wł o 
studia: 

wariant 111tl o 

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (oplat a A* liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... )/ (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

2) 

* 
a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

f) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

Należy podać odrębnie informacje o opiatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób posi adających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust . 2 
ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców. z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wn ieśli opiaty za studia. 

Liczba stud entów cudzoziem ców, o kt órych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśl i opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziem ców z wyłączeniem tych, o których mowa w art„43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniax> 85 studia (opłata rekrutacyjna): 

maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Inżynierii i Ekonomi i organizacyjnej : 

Kierunek studiów: Inżynieria środowiska 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profil: Ogólnoakademicki 

Liczba semestrów: 8 

wariant 1a> 1 900 

opłata za semestr: wariant Ub> o 

Opłata związana z kształceniem na wariant 111c> o 
studiach: wariant Id> 19 

li czba studentów 
wnoszących opłaty za wariant 11e> o 
studia : 

wariant 1110 o 

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (oplata A* liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 

2) 

* 
al 

b) 

c) 

d ) 

e) 

I) 

liczba studentów płacących opłatę B + ...... )/(liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

Należy podać odrębnie informacje o opiatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy. 

Opiaty pobiera ne od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem t ych, o których mowa w art .. 43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniax> 85 studia (opłata rekrutacyjna): 

maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Inżynierii i Ekonomii organizacyjnej : 

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profil: Ogólnoakademicki 

Liczba semestrów: 8 

wariant 1a> 1 900 

opłata za semestr: wariant Hb> o 

Opłata związana z kształceniem na wariant 1uc> o 
studiach: wariant Id> 12 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant ue> o 
studia: 

wariant IW> o 

X) średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (oplata A* liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... ) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

2) 

* 
al 

b) 

C) 

d) 

e ) 

f) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

Na l eży podać odrębnie informacje o opiat ach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i kt órzy wnieśl i opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeni em tych, o których mowa w art„ 43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniaX> 85 studia (opłata rekrutacyjna): 

maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Inżynierii i Ekonomii organizacyjnej: 

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Liczba semestrów: 7 

wariant 1a> 1900 

opłata za semestr: wariant Ubl o 

Opłata związana z kształceniem na wariant 111 cJ o 
studiach: wariant Id> 83 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant 11 eJ o 
studia: 

wariant IW> o 

X) Średnią opłatę rekrutacyjn ą należy obli czyć wg wzoru : (oplata A * liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... )/(liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

2) 

* 
a) 

b) 

cl 

d) 

el 

r) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

Należy podać odrębnie informacje o opiatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wnieśli opiaty za studia . 

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art .. 43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wn ieśli opiaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniaXl 85 studia (opłata rekrutacyjna) : 

maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2 > 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Inżynierii i Ekonomii organizacyjnej: 

Kierunek studiów: Rolnictwo 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Liczba semestrów: 7 

wariant 1al 1800 

opłata za semestr: wariant Ubl o 

Opłata związana z kształceniem na wariant IUCl o 
studiach: wariant ldl 142 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant 11el o 
studia: 

wariant lllfl o 

X) Średnią opłatę rekrutacyjną na l eży obliczyć wg wzoru: (oplata A* liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... )/(liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

2) 

* 
•> 

b) 

c) 

d) 

e) 

fl 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

N ależy podać odrębnie informacje o opiatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców. o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art„43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniaX> 8S. studia (opłata rekrutacyjna): 
maksymalna 85 

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych organizacyjnej: 

Kierunek studiów: Pedagogika 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Liczba semestrów: 6 

wariant 1al 1 900 

opłata za semestr: wariant Ub> o 

Opłata związana z kształceniem na wariant 111c> o 
studiach: wariant Id> 65 

X) 

2) 

* 
al 

b) 

cl 

d) 

el 

Il 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant 11e> o 
studia : 

wariant 111n o 

Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (oplata A * liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... ) / (liczba wszystkich student ów płacących opłatę rekrutacyjną) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

Należy podać odrębnie informacje o opi atach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób pos i ad ających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ust awy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posi adają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i 
którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców, o kt órych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziem ców z wyłączeniem t ych, o których mowa w art„43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty 
za studia. 
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minimalna 85 
Opłata związana z przyjęciem na 

średniaXl 85 studia (opłata rekrutacyjna): 

maksymalna 85 

Wysokość opłat {w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na 
formy i poziomy kształcenia2> 

Nazwa podstawowej jednostki Zamiejscowy Wydział Elektroniki,Dziennikarstwa i Technik 
organizacyjnej: Multimedialnych 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Forma studiów*: Niestacjonarne 

Poziom kształcenia : Pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Liczba semestrów: 6 

wariant 1al 1800 

opłata za semestr: wariant Ubl o 

Opłata związana z kształceniem na wariant 111cl o 
studiach: wariant ldl 20 

X) 

2) 

* 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

o 

liczba studentów 
wnoszących opłaty za wariant Wł o 
studia: 

wariant 1110 o 

Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (oplata A* liczba studentów płacących opłatę A +oplata B * 
liczba studentów płacących opłatę B + ...... )/(l iczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną) 

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty. 

N ależy podać odrębnie informacje o opiatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Opiaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. 

Opiaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy 

Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust . 2 ustawy i 
którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziem ców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty za studia. 

Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art .. 43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opiaty 
za studia. 
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