Radom, dn. 20.05.2021 r.
ZARZĄDZENIE REKTORA NR 1/5/C/2021/R
Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana
w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla osób rozpoczynających lub wznawiających
studia w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, §36 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 roku oraz na podstawie §55 Statutu Europejskiej Uczelni SpołecznoTechnicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Studenckiego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta
Schumana zarządza się następujące opłaty oraz zasady ich dokonywania za naukę na studiach
dla osób rozpoczynających lub wznawiających naukę w roku akademickim 2021/2022.
§1
1. Osoby ubiegające się o status studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi
Bożego Roberta Schumana wnoszą następujące opłaty:
a) wpisowe – w wysokości 400 zł,
b) opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł,
c) czesne za każdy semestr nauki.
2. Studenci zobowiązani są również do wniesienia opłat za:
a) wydanie indeksu – w wysokości 4 zł,
b) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości 22 zł.
§2
1. Opłaty za punkty ECTS w ramach różnic programowych dotyczą osób zrekrutowanych na
wyższy niż I rok studiów na podstawie dotychczas uzyskanego wykształcenia wyższego na
poziomie licencjackim lub magisterskim. Osoby takie w przypadku stwierdzenia różnic
programowych ponoszą opłatę dodatkową w wysokości 30 zł za każdy jeden pkt. ECTS
stanowiący różnicę programową, którą muszą zaliczyć.
2. Opłata dla studenta, który studiuje jednocześnie na drugiej specjalności w ramach jednego
kierunku studiów, wynosi 500 zł za każdy semestr, zaczynając od semestru,
w którym rozpoczęła się druga specjalność.
3. Pozostałe opłaty wynoszą:
a) duplikat indeksu - 6 zł,
b) duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł,
c) dodatkowy odpis dyplomu - 60 zł,
d) duplikat dyplomu - 20 zł,
e) duplikat suplementu - 20 zł,
f) odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 60 zł,
g) duplikat odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 60 zł,
f) opłata za przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na wniosek studenta –
300 zł.

§3
Wysokość czesnego za semestr dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022
w Radomiu na studia I stopnia, II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie wynosi:
Kierunek: Zdrowie publiczne:
a) Studia I stopnia (licencjat)
2460 zł za semestr albo 410 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)
b) Studia II stopnia (magisterium)
2580 zł za semestr albo 430 zł za miesiąc (6 rat w semestrze),
Kierunek: Prawo – studia jednolite magisterskie
a) 2100 zł za semestr albo 350 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – przy rozpoczynaniu
studiów od roku I,
b) 2280 zł za semestr albo 380 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów
innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.
Kierunek: Psychologia – studia jednolite magisterskie
a) 2100 zł za semestr albo 350 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – przy rozpoczynaniu
studiów od roku I,
b) 2280 zł za semestr albo 380 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów
innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.
§4
Wysokość czesnego za semestr dla studentów przyjętych w roku akademickim
2021/2022 w Warszawie na studia I stopnia i II stopnia wynosi:
Kierunek: Zdrowie publiczne:
a) Studia I stopnia (licencjat)
2460 za semestr albo 410 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)
b) Studia II stopnia (magisterium)
2580 zł za semestr albo 430 zł za miesiąc (6 rat w semestrze),
§5

Studia podyplomowe w Radomiu:
1. Opłata wpisowa wynosi 300 zł.
2. Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich w EUST są zwolnieni z powyższej
opłaty.
3. W przypadku osób zapisujących się na więcej niż jedne studia podyplomowe łączna
opłata tytułem wpisowego wynosi 300 zł.
4. Czesne na studiach podyplomowych wynosi za semestr:

Kierunek
Budownictwo ogólne
Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu
Logopedia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów
wyższych

Semestry
2
3
4

Opłaty
1500 zł /semestr
1500 zł /semestr
1500 zł /semestr

3

1300 zł /semestr

-

1200 zł /semestr

Pozostałe kierunki

5. Słuchacze studiów podyplomowych przyjęci w roku akademickim 2021/2022 mogą
skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
Semestr zimowy:
I rata – 05.X.2021 r.
II rata – 05.XI.2021 r.

Semestr letni:
I rata – 05.III.2022 r.
II rata – 05.IV.2022 r.

6. Wprowadza się ulgę w opłatach za studia podyplomowe dla osób, które opłacają
czesne jednorazowo z góry za semestr w sposób następujący:
a). wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r., uprawniają do obniżenia czesnego
o 200,00 zł za pierwszy semestr studiów*.
* Wskazana ulga nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami.

§6

Studia podyplomowe w Warszawie:
1. Opłata wpisowa wynosi 300 zł.
2. Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich w EUST są zwolnieni z powyższej
opłaty.
3. W przypadku osób zapisujących się na więcej niż jedne studia podyplomowe łączna
opłata wpisowa wynosi 300 zł.
4. Czesne na studiach podyplomowych wynosi za semestr:
Kierunek
Semestry
Opłaty
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2
1400 zł /semestr
Budownictwo ogólne
2
1500 zł /semestr
Dietetyka i zdrowy styl życia
2
1200 zł /semestr
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli
3
1200 zł /semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
3
1400 zł /semestr
intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Ekologia żywności
2
1400 zł /semestr
Ekoznawca
2
1400 zł /semestr
Integracja sensoryczna
3
1400 zł /semestr
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia
2
1900 zł /semestr
Logopedia
4
1500 zł /semestr
Menadżer Energii
2
1400 zł /semestr
Menadżer środowiska
2
1400 zł /semestr
Organizacja i zarządzanie oświatą
2
1600 zł /semestr
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
2
1400 zł /semestr
Poradnictwo dietetyczne
2
1400 zł /semestr
Przygotowanie pedagogiczne
3
1400 zł /semestr
Psychoestetyka
2
1500 zł /semestr
Psychodietetyka
2
1600 zł /semestr

Psychotraumatologia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów
wyższych
Wczesne wspomaganie rozwoju
Zdrowie i środowisko
Zdrowie publiczne

2

1900 zł /semestr

2

1500 zł /semestr

3
2
2

1400 zł /semestr
1600 zł /semestr
1600 zł /semestr

5. Słuchacze studiów podyplomowych przyjęci w roku akademickim 2021/2022 mogą
skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
Semestr zimowy:
I rata – 05.X.2021 r.
II rata – 05.XI.2021 r.

Semestr letni:
I rata – 05.III.2022 r.
II rata – 05.IV.2022 r.

6. Wprowadza się ulgę w opłatach za studia podyplomowe dla osób, które opłacają
czesne jednorazowo z góry za semestr w sposób następujący:
a). wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r., uprawniają do obniżenia czesnego
o 200,00 zł za pierwszy semestr studiów*.
* Wskazana ulga nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami.

§7
1. Wpłat czesnego należy dokonywać w terminie:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 28 lutego za semestr letni,
- w przypadku dokonywania opłaty jednorazowej za cały semestr.
2. W przypadku ostatniego semestru studiów czesne musi zostać opłacone w całości
(wszystkie raty) przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
3. Opłaty mogą być wnoszone na konto Uczelni:
PKO BP O/Radom 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454 lub gotówką w kasie Uczelni
w pokoju Kwestury.
4. Terminem zapłaty czesnego przelewem jest data wpływu środków na konto Uczelni.
5. Brak uiszczenia ww. opłat w terminach, o których mowa powyżej, powoduje
obciążenie zobowiązanego studenta dodatkowymi kosztami, w tym odsetkami ustawowymi
za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania do uiszczenia zaległości w kwocie 20 zł za
każde wezwanie.
7. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ww. opłat Uczelnia zastrzega sobie
prawo do zaliczenia uiszczonych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet
odsetek, kosztów wezwań, a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.
§8
1. Wprowadza się ulgę w opłatach za studia na I roku studiów licencjackich na kierunku:
Zdrowie publiczne dla osób, które opłacają czesne jednorazowo z góry za semestr
w sposób następujący:
a). wpłaty dokonane do dnia 15 sierpnia 2021r., uprawniają do obniżenia czesnego
o 600,00 zł za pierwszy semestr studiów.

b). wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r., uprawniają do obniżenia czesnego
o 400,00 zł za pierwszy semestr studiów.

2. Wprowadza się ulgę w opłatach za studia na I roku studiów magisterskich na kierunku:
Zdrowie Publiczne dla osób, które opłacają czesne jednorazowo z góry za semestr
w sposób następujący:
a). wpłaty dokonane do dnia 15 sierpnia 2021r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego
o 1000,00 zł za pierwszy semestr studiów jeśli wpłata zostanie dokonana za cały rok akademicki.
b). wpłaty dokonane do dnia 30 września 2021r., uprawniają do obniżenia czesnego
o 600,00 zł za pierwszy semestr studiów.
§9
Wysokość wszystkich rat za studia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im.
Sługi bożego Roberta Schumana określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§10
Wszelkie zaświadczenia studenckie będą wydawane po uiszczeniu czesnego
w wysokości należnej w dniu ich wydawania, w tym również potwierdzenia ważności
elektronicznej legitymacji studenckiej.
§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

