Tabela opłat za studia i innych opłat wynikających z toku studiów realizowanych przez
Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji
dla studentów rozpoczynających studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w trybie distance learning)
w semestrze zimowym w r. ak. 2018/2019
kierunek PRAWO Wydział Warszawa

Studia prowadzone w formule tradycyjnej, która przewiduje realizacje dwóch semestrów programowych w ciągu
dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
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Studia distance learning
Opłata za semestr programowy (płatna dwa razy w r. ak.)
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Tytuł opłaty

Studia distance learning
Opłata miesięczna (płatna w dwunastu ratach w r.ak.)
Studia distance learning z indywidualną opieką sprawowaną przez
kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA
Opłata roczna (jednorazowa):
Studia distance learning z indywidualną opieką sprawowaną przez
kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA
Opłata za semestr programowy (płatna dwa razy w r. ak.):
Studia distance learning z indywidualną opieką sprawowaną przez
kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA
Opłata miesięczna (płatna w dwunastu ratach w r.ak.)
Opłata z tytułu powtarzania określonych zajęć dydaktycznych z
powodu niezadawalających wyników w nauce (zajęć
wykładowych wchodzących w skład danego modułu/przedmiotu)
Opłata z tytułu powtarzania określonych zajęć dydaktycznych z
powodu niezadawalających wyników w nauce (zajęć praktycznych
– ćwiczeń wchodzących w skład danego modułu/przedmiotu)
Opłata za różnice programowe powstałe przy wznowieniu
studiów po skreśleniu z listy studentów w uczelni lub
przeniesieniu z innej uczelni w kraju lub zagranicą
Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów
Opłata za powtarzanie semestru
Powtarzanie seminarium
Ponowny wpis na listę studentów
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej
Wydanie indeksu na wniosek studenta
Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami
Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w
tłumaczeniu na język obcy
Wydanie duplikatu dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia
studiów w tłumaczeniu na język obcy
Opłata manipulacyjna za każde pisemne wezwanie studenta do
uregulowania zaległości finansowych wobec uczelni
Opłata w przypadku opóźnienia w płatnościach z tytułu czesnego

Termin płatności
przy zapisie na studia do
EWSPA
przy zapisie na studia do
EWSPA

Kwota
200 PLN
85 PLN

do 5 października

4240 PLN

do 5 października
do 5 marca

2120 PLN
2120 PLN

do 5 dnia każdego miesiąca
począwszy od października

370 PLN

do 5 października

5400 PLN

do 5 października
do 5 marca

2700 PLN
2700 PLN

do 5 dnia każdego miesiąca
począwszy od października

470 PLN
500 PLN

200 PLN

500 PLN

przy zapisie

300 PLN
75% wartości czesnego
1400 PLN
200 PLN
16 PLN
24 PLN
4 PLN
60 PLN
90 PLN
40 PLN
60 PLN
10 PLN
odsetki ustawowe

Wpłat należy dokonywać na jedno z niżej wymienionych kont, w tytule opłaty wpisując NAZWISKO I IMIĘ, KIERUNEK STUDIÓW i MIEJSCE
STUDIÓW.
Banku Zachodnich WBK (BZWBK)
SWIFT/BIC: WBKPPLPP (dla wszystkich kont ten sam)
IBAN:
PLN-PL 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743
EUR-PL 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698
GBP-PL 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

Bank Millennium
SWIFT: BIGBPLPW (dla wszystkich kont ten sam)
IBAN:
PLN-PL 30 1160 2202 0000 0000 8638 2450
EUR-PL 51 1160 2202 0000 0000 8638 3624
GBP-PL 27 1160 2202 0000 0000 9315 0582
USD-PL 32 1160 2202 0000 0000 8638 3384

IDEA Bank SA
Konto do wpłat w złotówkach i walutach obcych
SWIFT: IEEAPLPA
IBAN:
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002

