Deklaracja wyboru kierunku studiów i sposobu płatności

Załącznik nr 2

Proszę o przyjęcie mnie na studia w Sopockiej Szkole Wyższej na Wydziale w Sopocie:
TRYB STUDIÓW
STACJONARNE

NIESTACJONARNE

ONLINE

KIERUNEK I SPECJALNOŚĆ

BUSINESS & LANGUAGES

EKONOMIA

Rachunkowość korporacyjna
HR
Zarządzanie turystyką
International business
Logistyka i spedycja
Informatyka w biznesie
Zarządzanie i marketing
Inwestycje i nieruchomości
Analityka gospodarcza

STUDIA
I STOPNIA
(licencjackie/
inżynierskie)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

EUROPEISTYKA
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA
PRODUKCJI

Finanse i ekonomia w biznesie
(studia dualne)
Rachunkowość i Controlling
Zarządzanie finansami
Podatki i skarbowość
Ubezpieczenia
Bankowość i pośrednictwo finansowe
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Biznes na rynkach skandynawskich
Komunikacja społeczna i media
Architektura
Architektura Krajobrazu
Architektura Wnętrz
Logistyka
Elektroenergetyka
Budownictwo
Projektowanie systemów IT

KIERUNEK I SPECJALNOŚĆ

FINANCE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA
STUDIA
II STOPNIA
(magisterskie)

Finanse i Rachunkowość
Rachunkowość i Controlling

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ARCHITEKTURA

Zarządzanie finansami
Podatki i doradztwo podatkowe
Audyt wewnętrzny
Architektura

…………………………………………
Data i podpis kandydata

DEKLARACJA PŁATNOŚCI
Zobowiązuję się do wpłaty czesnego za naukę w SSW z góry, według zadeklarowanych kwot i terminów opłat na wybranym
przeze mnie kierunku na konto Uczelni. Nr konta : 66 15001706 1217000293250000
Jednorazowo za rok akademicki (1 rata)
- do 5 września w semestrze zimowym
Jednorazowo za semestr (2 raty)
- do 5 września w semestrze zimowym i do 5 lutego w semestrze letnim
W 10-ciu ratach w roku akademickim
- płatne w semestrze zimowym: do 5 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia
- płatne w semestrze letnim: do 5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca
W 12-stu ratach w roku akademickim
- płatne w roku akademickim do 5 dnia każdego miesiąca
1.

2.
3.

Wybrany kierunek studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 30 osób w wybranym trybie kształcenia (stacjonarnym,
niestacjonarnym). Decyzję o nie uruchomieniu kierunku podejmuje Dziekan Wydziału, zawiadamiając o tym Kandydatów pisemnie do 20 lutego w
semestrze letnim oraz do 30 września w semestrze zimowym.
Wybrana specjalność zostanie utworzona pod warunkiem zapisania się na nią minimum 30 osób. Decyzję o nie uruchomieniu specjalności podejmuje
Dziekan Wydziału, zawiadamiając o tym Kandydatów pisemnie do 20 lutego w semestrze letnim oraz do 30 września w semestrze zimowym.
Przyjęcie Studenta na studia w wyniku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji nie zwalania Studenta z obowiązku uiszczenia opłaty za cały semestr
studiów , na który został przyjęty i z którym rozpoczyna naukę, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy, bez względu na sposób
wyboru płatności - przypadku wyboru przez Studenta płatności w systemie ratalnym, z dniem przyjęcia na studia Student obowiązany jest uiścić
wszystkie raty do dnia rozpoczęcia nauki.

PRZYZNANE ZNIŻKI
NAZWA ZNIŻKI

WARTOŚĆ

W %

OKRES OBOWIĄZYWANIA

..……..…………..……..………….
Podpis pracownika

…………………………………………………………………
Data i podpis kandydata

