ZARZĄDZENIE NR 9/05/2015
KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ
W WARSZAWIE
z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie zasad uiszczania opłat za kurs języka polskiego przez cudzoziemców rekrutujących się
w roku akademickim 2015 /2016
§1
Na podstawie § 22 ust. 1 i ust. 3 pkt. 8 Statutu WSM w Warszawie (Decyzja Nr 1/06/2013 Założyciela
WSM w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian Statutu Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie), ustalam:
1. Zasady pobierania i wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców rekrutujących się na
studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie w formie stacjonarnej
lub niestacjonarnej w semestrze jesienno-zimowym w roku akademickim 2015/2016 za kurs
języka polskiego.
2. Kurs języka polskiego organizuje Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w
Warszawie.
§2
1.
Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Uczelni dokumentu potwierdzającego
znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim.
2.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr
190, poz. 1406 oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1365) kandydat zobowiązany jest do posiadania:
1) ukończonego rocznego kursu przygotowawczego w jednostkach wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
2) certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
3) potwierdzenia uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka
polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
3.
Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 „dokumentami
potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne
dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której
zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał
studia w Polsce.”
4.
W przypadku braku jednego z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 kandydat
zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego
odpłatnie przez WSM w Warszawie.
5.
Ustala się odpłatność za semestralny – 60 godzinny (uwzględnia się godziny lekcyjne) –
kurs języka polskiego według załącznika nr 1. Cudzoziemcy, nie znający języka polskiego,
których językami ojczystymi nie są języki słowiańskie zobowiązani są do uczestniczenia
w kursie języka polskiego w wymiarze 240 godzin w roku akademickim (120 godzin
w semestrze).
6.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia kursu, o którym mowa w § 2 ust. 4
w przypadku małej liczby osób. W takiej sytuacji kandydat zobowiązany jest do
przedłożenia wymaganego dokumentu, potwierdzającego odbycie kursu języka polskiego w
terminie do 30 września danego roku akademickiego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Tabela opłat
Ilość uczestników kursu

Odpłatność każdego uczestnika
w PLN

15 i więcej

400

14

429

13

462

12

500

11

546

10

600

9

667

8

750

7

857

6

1000

5

1200

4

1500

3

2000

2

3000

1

6000

