SEMINARIUM DOKTORANCKIE
W ZAKRESIE NAUK PRAWNYCH

II - III rok
Opłaty za seminaria doktoranckie w roku akademickim 2018 / 2019
Koszt dla słuchaczy niebędących absolwentami WSPiA
Istnieje możliwość uregulowania opłat za studia w trzech wariantach tj. miesięcznym, 2 rat
i jednorazowym za rok.

30.01.2019
28.02.2019
29.03.2019

900,850,850,-

30.04.2019
30.05.2019
28.06.2019

900,850,850,-

Koszt roku

5.200,-

2.600,-

Kwota

2.600,-

Termin wpłaty
miesięcznej*

Termin wpłaty
w wariancie
2 rat*

Kwota

30.01.2019

2.600,-

Termin
wpłaty
rocznej*

30.01.2019
20.04.2019

Kwota

5.200,-

2.600,5.200,-

5.200,-

*System płatności do wyboru

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040
Informujemy, że w przypadku rezygnacji ze studiów, obowiązkiem słuchacza jest złożenie
pisemnego oświadczenia o rezygnacji (czesne będzie naliczane do miesiąca poprzedzającego formalne
złożenie rezygnacji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje dalszym naliczaniem opłat.

Informacje dotyczące płatności - Kwestura WSPiA w Przemyślu
– (0-16) 679 13 29, w. 21 i 22, e-mail: kwestura@wspia.eu
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –15.00)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE
W ZAKRESIE NAUK PRAWNYCH

II - III rok
Opłaty za seminaria doktoranckie w roku akademickim 2018/ 2019
Koszt dla absolwentów WSPiA – program lojalnościowy
Istnieje możliwość uregulowania opłat za studia w trzech wariantach tj. miesięcznym, 2 rat
i jednorazowym za rok.

30.01.2019
28.02.2019
29.03.2019

620,600,600,-

30.04.2019
30.05.2019
28.06.2019

620,600,600,-

Koszt roku

3.640,-

1.820,-

Kwota

1.820,-

Termin wpłaty
miesięcznej*

Termin wpłaty
w wariancie
2 rat*

Kwota

30.01.2019

1.820,-

Termin
wpłaty
rocznej*

30.01.2019
30.04.2019

Kwota

3.640,-

1.820,3.640,-

3.640,-

*System płatności do wyboru

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040
Informujemy, że w przypadku rezygnacji ze studiów, obowiązkiem słuchacza jest złożenie
pisemnego oświadczenia o rezygnacji (czesne będzie naliczane do miesiąca poprzedzającego formalne
złożenie rezygnacji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje dalszym naliczaniem opłat.

Informacje dotyczące płatności - Kwestura WSPiA w Przemyślu
– (0-16) 679 13 29, w. 21 i 22, e-mail: kwestura@wspia.eu
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –15.00)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE
W ZAKRESIE NAUK PRAWNYCH

IV rok
Opłaty za seminaria doktoranckie w roku akademickim 2018 / 2019
Koszt dla słuchaczy niebędących absolwentami WSPiA
Istnieje możliwość uregulowania opłat za studia w trzech wariantach tj. miesięcznym, 2 rat
i jednorazowym za rok.

30.01.2019
28.02.2019
29.03.2019
Koszt roku

Termin wpłaty
w wariancie
semestralnym*

Kwota

900,850,850,2.600,-

2.600,-

Termin wpłaty
miesięcznej*

30.01.2019

Termin
wpłaty
rocznej*

Kwota

2.600,-

30.01.2019

2.600,-

Kwota

2.600,2.600,-

*System płatności do wyboru

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040
Informujemy, że w przypadku rezygnacji ze studiów, obowiązkiem słuchacza jest złożenie
pisemnego oświadczenia o rezygnacji (czesne będzie naliczane do miesiąca poprzedzającego formalne
złożenie rezygnacji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje dalszym naliczaniem opłat.

Informacje dotyczące płatności - Kwestura WSPiA w Przemyślu
– (0-16) 679 13 29, w. 21 i 22, e-mail: kwestura@wspia.eu
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –15.00)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE
W ZAKRESIE NAUK PRAWNYCH

IV rok
Opłaty za seminaria doktoranckie w roku akademickim 2018/ 2019
Koszt dla absolwentów WSPiA – program lojalnościowy
Istnieje możliwość uregulowania opłat za studia w trzech wariantach tj. miesięcznym, 2 rat
i jednorazowym za rok.

30.01.2019
28.02.2019

620,-

29.03.2019

600,-

Koszt roku

Termin wpłaty
w wariancie
semestralnym*

Kwota

600,1.820,-

1.820,-

Termin wpłaty
miesięcznej*

30.01.2019

Termin
wpłaty
rocznej*

Kwota

1.820,-

30.01.2019

1.820,-

Kwota

1.820,1.820,-

*System płatności do wyboru

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040
Informujemy, że w przypadku rezygnacji ze studiów, obowiązkiem słuchacza jest złożenie
pisemnego oświadczenia o rezygnacji (czesne będzie naliczane do miesiąca poprzedzającego formalne
złożenie rezygnacji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje dalszym naliczaniem opłat.

Informacje dotyczące płatności - Kwestura WSPiA w Przemyślu
– (0-16) 679 13 29, w. 21 i 22, e-mail: kwestura@wspia.eu
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –15.00)

