
 

załącznik nr 8 do zarz ądzenia Rektora nr 6 z dnia 25 stycznia 2013 r. 
(nowe brzmienie załącznika nr 10/T do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 9 lipca 2012 r.) 

 
TABELA OPŁAT 

dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego sto pnia   
(dotyczy OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE I CUDZOZIEMCÓW, o których 

mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

 

Lp.  Tytuł płatniczy Wysoko ść 
opłat Terminarz opłat 

OPŁATY ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM STUDIÓW LUB PRZENIESIENIEM 

1. 
za postępowanie merytoryczne związane ze 
wznowieniem studiów 200 PLN płatne w dniu złoŜenia wniosku1 

2. 
za postępowanie merytoryczne związane  
z przeniesieniem z innej uczelni 

200 PLN płatne w dniu złoŜenia wniosku1 

3. 

za dodatkowe konsultacje dotyczące pracy 
dyplomowej w okresie wykraczającym poza 
planowany termin ukończenia studiów, nie 
dłuŜszym niŜ 6 miesięcy 

300 PLN za 
kaŜdy 

rozpoczęty 
miesiąc 

płatne w terminie czternastu dni od daty 
decyzji dziekana 

4. 

za dodatkowe konsultacje dotyczące pracy 
dyplomowej w okresie semestru 
realizowanego w czasie nieobjętym 
planowym okresem studiów 

150 PLN 
za 1 ECTS  

(za seminarium 
dyplomowe) 

płatne w terminie czternastu dni od daty 
decyzji dziekana 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)  

5. za cały okres studiów (opłata jednorazowa)2 12400 PLN 
płatne najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
pierwszego semestru  

6. za rok akademicki (opłata jednorazowa)2 6300 PLN 
płatne najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
semestru  

7. za semestr (opłata jednorazowa)2  3200 PLN 
płatne najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
semestru 

8. za semestr (opłata w ratach)2,3 
3400 PLN 
(jedna rata 
1700 PLN) 

I rata – płatna najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia semestru  
II rata – w semestrze zimowym płatna 
najpóźniej w dniu 1 grudnia,  
a w semestrze letnim płatna najpóźniej  
w dniu 1 kwietnia 

OPŁATY ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ I OCENĘ OSIĄGNIĘĆ Z INNYCH UCZELNI 

9. 

za powtarzanie przedmiotu (tj. realizowanie 
niezaliczonych przedmiotów z moŜliwością 
jednoczesnego studiowania programu 
kolejnego semestru) 

150 PLN za  
1 ECTS  

płatne w terminie czternastu dni od daty 
decyzji dziekana 

10. 
za merytoryczną analizę wniosku 
dotyczącego uznania oceny uzyskanej  
w innej szkole wyŜszej 

50 PLN  
za przedmiot 

płatne w dniu złoŜenia wniosku1 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW (tj. nieobjęte wymaganiami programowymi  
i punktowymi lub realizowane w okresie wykraczającym poza planowy okres studiów) 

11. 

za realizowanie przedmiotów, w tym 
powtarzanie przedmiotów niezaliczonych, 
bez moŜliwości jednoczesnego studiowania 
programu kolejnego semestru (wymagające 
przedłuŜenia planowego okresu studiów) 

150 PLN  
za 1 ECTS  

płatne w terminie czternastu dni od daty 
decyzji dziekana 

12. 

za nadwyŜkę ECTS (ponad 6 ECTS) 
wynikającą ze zrealizowania planu studiów 
ponad wymagania programowe i punktowe 
w całym (planowym) okresie studiów 

150 PLN za  
1 ECTS  

płatne w terminie czternastu dni od daty 
decyzji dziekana 

 



 

1 Postępowanie wymaga złoŜenia wniosku. W przypadku złoŜenia wniosku bez wniesienia opłaty wnioskujący 
zostaje wezwany do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu wniosek 
pozostawia się bez rozpoznania. 

2 Kandydaci, zakwalifikowani na niestacjonarne studia drugiego stopnia, wpłacają co najmniej 1/10 opłaty rocznej  
z tytułu czesnego, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013, najpóźniej 
do dnia złoŜenia dokumentów, pozostałą część wnoszą zgodnie z terminarzem opłat. 

3 Student decydujący się na płatność ratalną w danym roku akademickim składa wniosek do Rektora, za 
pośrednictwem dziekanatu, na 14 dni przed upływem terminu płatności pierwszej raty. W odniesieniu do 
kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów termin do złoŜenia wniosku uwaŜa się za zachowany, jeŜeli 
wniosek ten wpłynie do dziekanatu najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego semestru. ZłoŜenie wniosku  
w powyŜszym terminie nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacenia pierwszej raty. 

 

 
 

 


