
Zarządzenie nr  8A/2019 

Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

z dnia 2 września  2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia 

pierwszego, drugiego stopnia oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 

wprowadzonej zarządzeniem Kanclerza nr 5A /2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. oraz 

zmiany zarządzenia nr 5B/2019 Kanclerza Collegium Mazovia z 4 czerwca 2019 r. w 

sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dotyczących kandydatów na studentów 

podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia pomostowe w Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające się w roku akademickim  

2019/2020 

 

 

 Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1669) w zw. z § 16 ust. 3 pkt 9 Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. W Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia 

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 wprowadzonej  zarządzeniem 

Kanclerza nr 5A/2019 z  dnia 4 czerwca 2019 r. w § 1 skreśla się dotychczasowy ust. 4. 

 

2. Nowy § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Studenci, którzy kontynuują studia po urlopie dziekańskim, wznawiają studia 

lub przenoszą się z innej uczelni, wnoszą czesne zgodnie z Instrukcją finansową 

obowiązującą w bieżącym roku akademickim.” 

 

3. W pozostałym zakresie Instrukcja Finansowa pozostaje bez zmian. 

 

 
§ 2  

1. W zarządzeniu Kanclerza nr 5B/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty 

rekrutacyjnej i wpisowej dotyczących kandydatów na studentów podejmujących studia 

pierwszego, drugiego stopnia oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkole Wyższej rozpoczynające się w
 
roku akademickim 2019/2020 w § 3 po ust. 2 dodaje 

się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W indywidualnych przypadkach decyzje podejmuje Kanclerz.” 

2. W pozostałym zakresie zarządzenie Kanclerza o którym mowa w ust. 1. pozostaje bez 

zmian. 

3. Wprowadza się tekst jednolity w brzmieniu: 

§ 1 .  

1. Zainteresowani studiami w Uczelni wnoszą opłatę rekrutacyjną, przeznaczoną na 

koszty postępowania rekrutacyjnego. 



2. Kandydat na studia wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł. 
3. Opłata rekrutacyjna nie podłego zwrotowi, za wyjątkiem przypadku wymienionego w 

ust. 5. 
4. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest przed przystąpieniem kandydata do rekrutacji na 

studia. 
5. Opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona, jeżeli w trakcie rekrutacji Uczelnia podejmie 

decyzję o nieuruchomieniu kierunku studiów, na które kandydat wniósł opłatę 
rekrutacyjną. 

6. Absolwenci studiów pierwszego stopnia Collegium Mazovia nie wnoszą opłaty 
rekrutacyjnej przy rekrutacji na kolejne kierunki lub stopnie studiów. 

 
§ 2 .  

1. Kandydat na studia wnosi wpisowe w wysokości 300 zł. 

2. Wpisowe wnoszone jest przed przystąpieniem kandydata do rekrutacji na studia. 

3. Wpisowe jest zwracane kandydatowi na studia, który nie zostanie przyjęty w poczet 

studentów. 

4. Zwrot wpisowego następuje przelewem bankowym na wskazane przez kandydata konto 

lub przekazem pocztowym. 

5. Absolwenci studiów pierwszego stopnia Collegium Mazovia nie wnoszą wpisowego 

przy rekrutacji na kolejne kierunki lub stopnie studiów. 

 
§ 3 .  

1. Studenci Collegium Mazovia wznawiający studia nie wnoszą opłaty wpisowej. 

2. Studenci, którzy przenoszą się z innej szkoły wyższej do Uczelni, wnoszą opłatę 

rekrutacyjną i wpisowe na ogólnych zasadach. 

3. W indywidualnych przypadkach decyzje podejmuje Kanclerz. 

 
§ 4 .  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 


