
Zarządzenie nr 18/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

z dnia 18 maja 2022 roku 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów 

na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide 

De Gasperi w Józefowie 

 

    

Działając na podstawie §60 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide 

De Gasperi w Józefowie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulaminu promocji na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów na studia 

podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej 

im. Alcide De Gasperi w Józefowie. 

2. Regulaminu promocji, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

 

……………………………… 
Katarzyna Straś 

 

Rektor 
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 

im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
 
 
 

…………………………… 
dr hab. Magdalena Sitek 

 
 
 

  



Załącznik 
do Zarządzenia nr  18/2022 Rektora  
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide de Gasperi w Józefowie 
z dnia 18 maja 2022 r. 

 

 

Regulamin promocji na rok akademicki 2022/2023 

dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone 

w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

 

§1  

Regulamin promocji dotyczy osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole 

Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2022/2023. 

 

§2 

Słuchaczy przyjętych w trybie określonym w § 1 obowiązują zasady określone w: 

1) Zarządzeniu Nr 16/2022 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide 

De Gasperi w Józefowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za 

studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 

zwanym dalej Regulaminem opłat, 

2) Umowie Uczelnia-Słuchacz zawartej na wzorze zgodnym z załącznikiem do Zarządzenia 

Nr 16/2022 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w 

Józefowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za studia podyplomowe 

w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, zwanej dalej 

Umową, 

3) innych dokumentach dotyczących kandydatów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole 

Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, z wyłączeniem zakresu 

objętego niniejszym Regulaminem promocji. 

 

§3 

W przypadku osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki 

Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2022/2023, które: 

1) zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2022 r. nie pobiera się opłaty 

wpisowej, o której mowa w §2 ust. 1 Regulaminu opłat; 

 

2) zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2022, czesne na studiach 

podyplomowych na wybranych kierunkach ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą: 

 

Nazwa studiów podyplomowych 
Liczba 

semestrów 
Wysokość czesnego 

Socjoterapia 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Terapia pedagogiczna 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z 
dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych 

3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Przygotowanie pedagogiczne 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Wczesne nauczanie języka angielskiego 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (oligofrenopedagogika) 

3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Bibliotekoznawstwo 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Chemia 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Historia 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Logopedia 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Muzyka i plastyka w szkole 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Psychologia kliniczna dla nauczycieli 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Wiedza o społeczeństwie 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną 3 
200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

 

 

§4 

Osoby, o których mowa w §3 ust. 2 nie są uprawnione do korzystania z ulgi, o której mowa 

w § 5 ust. 1 Regulaminu opłat. 

 

§5 

Wzór aneksu do Umowy uwzględniający ulgę wskazaną w: 

1) §3 ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji, 

2) §3 ust. 1-2 stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji, 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu promocji na rok akademicki 2022/2023 dla 
kandydatów na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej 
Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 
w Józefowie 

 
 

Józefów, dnia ………….. 20…… r. 
 

 
ANEKS 

do UMOWY UCZELNIA – SŁUCHACZ 

zawartej dnia   ....................................................  roku w Józefowie, między Wyższą Szkołą Gospodarki 

Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, reprezentowaną przez Rektora, dr hab. Magdalenę 

Sitek  a Słuchaczem (imię i nazwisko Słuchacza) …............................................................. 

 

Na podstawie §3 Regulaminu promocji na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów na studia 

podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w 

Józefowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 18/2022 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki 

Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 18 maja 2022 r. 

 

§1 

§3 ust. 1 Umowy Uczelnia-Słuchacz otrzymuje brzmienie: 

 

Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że czesne za miesiąc studiów powinno być płacone zgodnie terminarzem płatności 
ujętym w §9 niniejszej umowy. Niezależnie od czesnego obowiązuje również opłata rekrutacyjna płatna jednorazowo przed 
rozpoczęciem studiów, oraz opłaty dodatkowe, opłaty manipulacyjne i opłaty związane z wydawaniem dokumentów 
i zaświadczeń. 
 

§2 

W pozostałym zakresie warunki Umowy Uczelnia-Słuchacz, o której mowa na wstępie, nie ulegają 

zmianie. 

 

 

 

 

 

 

czytelny podpis Słuchacza    czytelny podpis i pieczątka Rektora 

 

 

……………………..….    ……………………...…………… 

 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu promocji na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów na 
studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi 
w Józefowie 

 

Józefów, dnia ………….. 20…… r. 
ANEKS 

do UMOWY UCZELNIA – SŁUCHACZ 

zawartej dnia   ....................................................  roku w Józefowie, między Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. 

Alcide De Gasperi w Józefowie, reprezentowaną przez Rektora, dr hab. Magdalenę Sitek a Słuchaczem (imię i nazwisko 

Słuchacza) …............................................................. 

 

Na podstawie §3 pkt 1-2 i §4 Regulaminu promocji na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów na studia 

podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie stanowiącego 

załącznik do Zarządzenia nr 18/2022 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w 

Józefowie z dnia 18 maja 2022 r. 

§1 

3 ust. 1 Umowy Uczelnia-Słuchacz otrzymuje brzmienie: 

Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że czesne za miesiąc studiów powinno być płacone zgodnie terminarzem płatności ujętym w §9 niniejszej 
umowy. Niezależnie od czesnego obowiązuje również opłata rekrutacyjna płatna jednorazowo przed rozpoczęciem studiów, oraz opłaty dodatkowe, 
opłaty manipulacyjne i opłaty związane z wydawaniem dokumentów 
i zaświadczeń. 

§2 

§4 Umowy Uczelnia-Słuchacz otrzymuje brzmienie: 

1.  Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów podyplomowych przedstawia się następująco: 
Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Wysokość czesnego 

Socjoterapia 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Terapia pedagogiczna 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o 

specjalnych potrzebach intelektualnych 
3 

200 zł - miesięcznie 
1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 
200 zł - miesięcznie 
1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Przygotowanie pedagogiczne 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Wczesne nauczanie języka angielskiego 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika) 

3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 
200 zł - miesięcznie 
1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Bibliotekoznawstwo 3 
200 zł - miesięcznie 
1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Chemia 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Historia 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 
3000 zł – za całość 

Logopedia 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Muzyka i plastyka w szkole 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

Psychologia kliniczna dla nauczycieli 3 
200 zł - miesięcznie 
1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 



Wiedza o społeczeństwie 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

 3000 zł – za całość 

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną 3 

200 zł - miesięcznie 

1000 zł – za semestr 

3000 zł – za całość 

 

 

2.  Słuchacz zobowiązuje się do terminowego opłacania czesnego za studia, zgodnie z §9 niniejszej umowy. 

3.  Całość czesnego za 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie 

a) Socjoterapia 

b) Terapia pedagogiczna, 

c) Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych, 

d) Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, 

e) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

f) Przygotowanie pedagogiczne, 

g)           Wczesne nauczanie języka angielskiego 

h) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 

i) Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

j) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

k) Bibliotekoznawstwo 

l) Chemia 

m) Historia 

n) Logopedia 

o) Muzyka i plastyka w szkole 

p) Psychologia kliniczna dla nauczycieli 

q) Wiedza o społeczeństwie 

r) Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną 
jest płatna w ciągu pierwszego roku studiów. 

4.  Słuchacz ma prawo wpłacić w całości czesne za semestr lub rok. 

 

§3 

W pozostałym zakresie warunki Umowy Uczelnia-Słuchacz, o której mowa na wstępie, nie ulegają zmianie. 

 

czytelny podpis Słuchacza    czytelny podpis i pieczątka Rektora 

 

……………………..….    ……………………...…………… 

 


