
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach                             11 maja 2018 roku 

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 

 

 

Zarządzenie nr 152 H/K/2018 Kanclerza WSTI  

w sprawie wysokości opłat dla słuchaczy 

rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych  

w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach  

w roku akademickim 2018/2019  
 

 

§1 Wysokość opłat 

 

Wysokość opłat obowiązujących słuchaczy studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Technologii 

Informatycznych w Katowicach od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 wynosi od 

października 2018 r:.   

Rodzaj wnoszonej opłaty Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat 

 

Wysokość opłaty 

Czesne semestralne Słuchacze kierunków: Administracja siecią 

komputerową Microsoft, GNU/Linux lub Cisco 

oraz Komputerowa grafika wydawnicza i 

reklamowa, Fotografia i cyfrowa edycja obrazu, 

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS 

Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix, 

Wirtualizacja systemów informatycznych w 

oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere 

wnoszący opłatę za cały semestr  

1900,00 złotych 

Miesięczna zaliczka czesnego Słuchacze kierunków: Administracja siecią 

komputerową Microsoft, GNU/Linux lub Cisco 

oraz Komputerowa grafika wydawnicza i 

reklamowa, Fotografia i cyfrowa edycja obrazu, 

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS 

Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix, 

Wirtualizacja systemów informatycznych w 

oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere 

wnoszący opłatę w miesięcznych ratach 

444,00 złote 

Czesne semestralne Słuchacze kierunków: Animacja 3D i cyfrowa 

edycja wideo w grafice reklamowej oraz 

AUTOCAD – projektowanie w środowisku 2D i 

3D wnoszący opłatę za cały semestr  

2300,00 złotych 

Miesięczna zaliczka czesnego Słuchacze kierunków: Animacja 3D i cyfrowa 

edycja wideo w grafice reklamowej oraz 

AUTOCAD – projektowanie w środowisku 2D i 

3D wnoszący opłatę w miesięcznych ratach 

538,00 złotych 

Wpisowe/ opłata reaktywacyjna  

 

Słuchacze wszystkich kierunków 99,00 złotych 

Wpis warunkowy z jednego przedmiotu  Słuchacze realizujący zajęcia z przedmiotu 

objętego wpisem warunkowym 

200,00 złotych 

Wydanie dokumentów ukończenia studiów 

podyplomowych 

Słuchacze uprawnieni do otrzymania 

świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych 

30,00 złotych 

Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia 

studiów  

Słuchacze wnioskujący o wydanie duplikatu 

świadectwa 

45,00 złotych 

Wydanie karty magnetycznej 

umożliwiającej wejście na teren budynku 

Wszyscy Słuchacze studiów podyplomowych 30,00 złotych 

Wydanie duplikatu karty magnetycznej 

umożliwiającej wejście na teren budynku 

Słuchacze wnioskujący o wydanie duplikatu 

karty magnetycznej umożliwiającej wejście na 

teren budynku 

30,00 złotych 

 

§2 

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia 

 

Kanclerz Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach 
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