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Poz. 89 

ZARZĄDZENIE NR 50 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne  
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 

oraz § 3 ust. 1 w związku z § 2 ust. 1-4 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz 

warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie 

Warszawskim (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 214) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

Ustala się opłaty za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim dla 

studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023, kształcących się 

na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć 

i zajęcia nieobjęte programem studiów w wysokości określonej w załączniku do 

zarządzenia. 

§ 2 

1. Wysokość opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów 

uczenia się zdobytych poza edukacją formalną określana jest w trybie indywidualnym 

dla każdego wnioskodawcy na podstawie § 10 uchwały nr 392 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie 

Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (Monitor UW  

z 2019 r. poz. 51). 

2. Wysokość parametru d, o którym mowa w § 10 ust. 5 uchwały powołanej  

w ust. 1, w roku akademickim 2022/2023 wynosi 0,75.  
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§ 3 

Jeżeli wysokość opłat określona w niniejszym zarządzeniu jest niższa niż 

określona w zarządzeniu nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r.  

poz. 98 z późn. zm.), opłatę od studentów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach  

w roku akademickim 2021/2022 pobiera się w wysokości określonej w niniejszym 

zarządzeniu. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r.  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 
 

Wykaz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia  

w roku akademickim 2022/2023 
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29. KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA BAŁTYCKA ............................................................................................. 33 
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1. kierunek studiów: administracja 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne zaoczne: 
 

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa (wariant A) 

 
 
 

5000 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 5400 zł 

I rata  1800 zł 

II rata  1800 zł 
III rata 1800 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 5800 zł 

I  rata  725 zł 

II rata  725 zł 
III rata  725 zł 
IV rata 725 zł 
V rata 725 zł 
VI rata 725 zł 
VII rata 725 zł 
VIII rata 725 zł 

Studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia: 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa (wariant A)  

 
 
 

5500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 6000 zł 

I rata 2000 zł 

II rata 2000 zł 

III rata 2000 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 6600 zł 

I rata 825 zł 

II rata 825 zł 
III rata 825 zł 
IV rata 825 zł 
V rata 825 zł 
VI rata 825 zł 
VII rata 825 zł 
VIII rata 825 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
stopnia 

 
opłata jednorazowa  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3340 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3800 zł 

I rata 1900 zł 

II rata 1900 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
stopnia 

 
 
 
 
opłata jednorazowa (wariant A) 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

5000 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 5400 zł 

I rata  1800 zł 

II rata  1800 zł 
III rata 1800 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 5800 zł 
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I  rata  725 zł 

II rata  725 zł 
III rata  725 zł 
IV rata 725 zł 
V rata 725 zł 
VI rata 725 zł 
VII rata 725 zł 
VIII rata 725 zł 

powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia 
 
 
 
 
opłata jednorazowa 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4000 zł 

I rata 2000 zł 

II rata 2000 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego 
stopnia 

 
 

 
opłata jednorazowa (wariant A) 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

5500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 6000 zł 

I rata  2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata 2000 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 6600 zł 

I  rata  825 zł 

II rata  825 zł 
III rata  825 zł 
IV rata 825 zł 
V rata 825 zł 
VI rata 825 zł 
VII rata 825 zł 
VIII rata 825 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego (maksymalnie dwóch) – 
opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
12 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 1340 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 2000 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu  
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego  
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 

 
 
 

334 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu  
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego  
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata za rok 

 

 
 
 
 

500 zł 
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 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
drugiego stopnia – opłata za semestr  

 

 

 

360 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
drugiego stopnia – opłata za rok 

 

 

550 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
 
 
 

12 zł 

 

2. kierunek studiów: antropozoologia 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć:  

powtarzanie roku studiów suma opłat za 

każdy powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak niż 

3300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.) 165 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 495 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) 990 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 660 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 

prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  

w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 

niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 

przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 

dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

330 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 

etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 

zaliczył - opłata  za każde 5 godzin zajęć  

 

 

 

50 zł 
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3. kierunek studiów: Archaeology (Studies in English)  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2000 € 

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2100 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach pierwszego stopnia  
(30 godz.)  

 
80 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach drugiego stopnia  
(30 godz.) 

 
110 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach pierwszego stopnia (60 godz.)  160 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach drugiego stopnia (60 godz.) 260 € 

powtarzanie w całości ćwiczeń terenowych (30 godz.) 100 € 

powtarzanie w całości ćwiczeń terenowych (150 godz.) 500 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach pierwszego 
stopnia 

290 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach drugiego stopnia 320 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu  
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego  
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia  pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach pierwszego stopnia – opłata 
za rok 

 

 
 
 
 

200 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu  
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego  
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia  pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach drugiego stopnia – opłata 
za rok 

 

 

 

210 € 

 

4. kierunek studiów: archeologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

5000 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata 2500 zł  

II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach  - łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata 1700 zł 

II rata 1700 zł 

III rata 1600 zł 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3500 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia (30 godz.) 

 
330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia (30 godz.)  

 
450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych 
drugiego stopnia (30 godz.) 

 
430 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia (60 godz.)  

 
640 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 
(60 godz.) 

 
840 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych drugiego 
stopnia (60 godz.) 

 
820 zł 

powtarzanie w całości ćwiczeń terenowych (30 godz.) 360 zł 

powtarzanie w całości ćwiczeń terenowych (150 godz.) 1350 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
w wymiarze roku 

 
900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia  
w wymiarze roku 

 
950 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia 
w wymiarze roku 

 
840 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia w przypadku wznowienia studiów w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 
daty skreślenia z listy studentów z powodu  niezaliczenia ostatniego cyklu 
dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do 
złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

 
350 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia w przypadku wznowienia studiów w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 
daty skreślenia z listy studentów z powodu  niezaliczenia ostatniego cyklu 
dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do 
złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia  pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 

 

 

450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych drugiego 
stopnia w przypadku wznowienia studiów w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 
daty skreślenia z listy studentów z powodu  niezaliczenia ostatniego cyklu 
dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do 
złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia  pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 

 

 

450 zł 
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5. kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne–zaoczne pierwszego stopnia: 
 
 opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

3200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  3400 zł 

I rata  1700 zł 

II rata  1700 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3600 zł 

I rata 900 zł 

II rata 900 zł 

III rata 900 zł 

IV rata 900 zł 

 2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
 
 

opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                  II rata 
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                  II rata 
                  III rata 
                  IV rata 

suma opłat za 
każdy  

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak  

niż: 
1400 zł 
1600 zł 

800 zł 
800 zł 

1800 zł 
450 zł 
450 zł 
450 zł 
450 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia 
 
 
 
 
 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                    II rata 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                  II rata 
                  III rata 
                  IV rata 

suma opłat za 
każdy  

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak  

niż: 
3200 zł 
3400 zł 
1700 zł 
1700 zł 
3600 zł 

900 zł 
900 zł 
900 zł 
900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 
niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za  
1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  
i drugiego – opłata za rok 140 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych – zaocznych 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok 320 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 zł 

 

6. kierunek studiów: artes liberales 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.) 165 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 495 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) 990 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – w wymiarze roku 660 zł 
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w  okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu  
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego  
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia  pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 

330 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godzin zajęć 

 

 
 
 

50 zł 

 

7. kierunek studiów: astronomia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej   Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2300 zł 
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powtarzanie roku studiów drugiego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia specjalistyczna w tym praca magisterska  
w wymiarze semestru 

 
500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia specjalistyczna w tym praca 
magisterska w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat 
od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu 
dydaktycznego przedmiotu Pracownia specjalistyczna w tym praca magisterska na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku  

jak za 
powtarzanie zajęć 

 

8. kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa  

 
 
 

4950 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5300 zł 

I rata 2650 zł 

II rata  2650 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
5900 zł  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6200 zł 

I rata 3100 zł 

II rata  3100 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5000 zł 
5400 zł 
2700 zł 
2700 zł 
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powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                   II rata 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż: 
4400 zł 
4800 zł 
2400 zł 
2400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia  
 

 
 

opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

4950 zł 
5300 zł 
2650 zł 
2650 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia 
 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5900 zł 
6200 zł 
3100 zł 
3100 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30 godz.)  
– opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu (1 godz.) 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
12 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (60 godz.)  
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł  

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych (60 godz.) 
 – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
12 zł  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia  

 
300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

 
600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach 
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
360 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

 
720 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

500 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

440 zł 
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 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-
zaocznych pierwszego stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

495 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-
zaocznych drugiego stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

590 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych  
pierwszego i drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata 
za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach niestacjonarnych pierwszego 
i drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 12 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

12 zł 

 

9. kierunek studiów: bioetyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 
– 1 godzina 

 
6 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – opłata wg liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu – 1 godzina 

 
6 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

450 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godzina 

 
 
 
 

6 zł 
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10. kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 

 

powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 

 

opłata równa sumie 

opłat za każdy 

powtarzany 

przedmiot 

powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego, w tym także seminarium 
dyplomowego  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów 

skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

za każdy semestr 

trwania przedmiotu 

w zależności od 

liczby godzin w 

semestrze zgodnie 

z dołączoną tabelą 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach pierwszego stopnia 
 – opłata za rok 

 

 

 

720 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – za każdy przedmiot semestralny lub roczny  

opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 

rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów 

skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

za każdy semestr 

trwania przedmiotu 

w zależności od 

liczby godzin w 

semestrze zgodnie 

z dołączoną tabelą 

 

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach 
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka, bioinformatyka i biologia systemów 

oraz Machine Learning  

 

 

 

wykłady 

 

ćwiczenia 

 

laboratoria 

 

seminaria 

 

opłata w zł 

liczba godzin 30    180 

liczba godzin  30   180 

liczba godzin   30  360 

liczba godzin    30 360 

liczba godzin 30 30   360 

liczba godzin 45 45   540 

liczba godzin 30 30 30  720 

liczba godzin 60 60 30  1080 

liczba godzin 30 15 15  450 

liczba godzin 30 30 15  540 
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liczba godzin 30  30  540 

liczba godzin 30  60  900 

liczba godzin 30 60   540 

liczba godzin 60 60   720 

liczba godzin 30 45   450 

liczba godzin 15  45  630 

liczba godzin 60 45   630 

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana  

w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego przedmiotu na podstawie  

4 pierwszych wierszy tabeli. 

11. kierunek studiów: biologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3100 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (45 godz.)  480 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (90 godz.)  960 zł 

powtarzanie pracowni licencjackiej  960 zł 

powtarzanie pracowni magisterskiej  750 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok 

 
 
 

310 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok 

 
 
 

260 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył (15 godz.) 

 
 
 
 

160 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku (15 godz.) 

 
160 zł 
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12. kierunek studiów: biotechnologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3100 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (45 godz.)  480 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (90 godz.)  960 zł 

powtarzanie pracowni licencjackiej  960 zł 

powtarzanie pracowni magisterskiej  750 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej w przypadku wznowienia  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok 

 
 
 

310 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok 

 
 
 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył (15 godz.) 

 
 
 

 
160 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku przedmiotu (15 godz.) 

 
160 zł 

 

13. kierunek studiów: chemia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1600 zł 

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1700 zł 

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2300 zł 

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  
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2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia licencjacka – opłata za semestr 230 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia magisterska – opłata za semestr 260 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia licencjacka w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia magisterska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia magisterska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 

 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył 

jak za powtarzanie 
zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

jak za powtarzanie 
zajęć 

 

14. kierunek studiów: chemia (Chemistry) 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne: 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa 

 
 
 

3000 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1600 zł 

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1700 zł 

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2300 zł 

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 
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powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia inżynierska – opłata za semestr 230 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia magisterska – opłata za semestr 260 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia inżynierska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia inżynierska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia magisterska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia magisterska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył 

jak za powtarzanie 
zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

jak za powtarzanie 
zajęć 

 

 

 

 

 

 

15.  kierunek studiów: chemia jądrowa i radiofarmaceutyki  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1600 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2300 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia licencjacka – opłata za semestr 230 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia licencjacka w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 

230 zł 
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2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył 

jak za powtarzanie 
zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

jak za powtarzanie 
zajęć 

 

16. kierunek studiów: chemia medyczna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1600 zł 

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1700 zł 

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2300 zł 

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia inżynierska – opłata za semestr 230 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia magisterska – opłata za semestr 260 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia inżynierska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia inżynierska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia magisterska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia magisterska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył 

 
 

jak za powtarzanie 
zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku  

jak za powtarzanie 
zajęć 
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17. kierunek studiów: chemia stosowana 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1700 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia magisterska – opłata za semestr 260 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia magisterska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia magisterska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył 

jak za powtarzanie 
zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

jak za powtarzanie 
zajęć 

 

18. kierunek studiów: chemiczna analiza instrumentalna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

1600 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż  

2300 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia inżynierska – opłata za semestr 230 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia inżynierska w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu 
Pracownia inżynierska na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył 

jak za powtarzanie 
zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku  

jak za powtarzanie 
zajęć 

 

19. kierunek studiów: Data Science and Business Analytics  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

2200 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  2250 € 

I rata  1125 € 

II rata  1125 € 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  2300 € 

I  rata  230 € 

II rata  230 € 

III rata  230 € 

IV rata 230 € 

V rata 230 € 

VI rata 230 € 

VII rata 230 € 

VIII rata 230 € 

IX rata 230 € 

X rata 230 € 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2200 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  105 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 210 € 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium 
dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 3,50 €  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 220 € 

3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

3,50 €  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
3,50 €  
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20. kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne-zaoczne: 
 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa  

 
 

 
5700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł 

I rata 3000 zł 

II rata  3000 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6300 zł 

I rata 1575 zł 

II rata  1575 zł 

III rata 1575 zł 

IV rata 1575 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
 

opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                   II rata 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                   II rata 
                   III rata 
                   IV rata 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

2500 zł 
2800 zł 
1400 zł 
1400 zł 
3100 zł 

775 zł 
775 zł 
775 zł 
775 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego i drugiego 
stopnia 

 
 

opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                   II rata 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                   II rata 
                   III rata 
                   IV rata 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5700 zł 
6000 zł 
3000 zł 
3000 zł 
6300 zł 
1575 zł 
1575 zł 
1575 zł 
1575 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 
niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
 

10 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 
godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego  i drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

250 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
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przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 

570 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

 

21. kierunek studiów: ekonomia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

8900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  9000 zł 

I rata  4500 zł 

II rata  4500 zł 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  9200 zł 

I  rata  920 zł 

II rata  920 zł 

III rata  920 zł 

IV rata 920 zł 

V rata 920 zł 

VI rata 920 zł 

VII rata 920 zł 

VIII rata 920 zł 

IX rata 920 zł 

X rata 920 zł 

Studia niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa  

 
 
 

8200 zł 

       opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  8300 zł 

I rata  4150 zł 

II rata  4150 zł 

       opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  8500 zł 

I  rata  850 zł 

II rata  850 zł 

III rata  850 zł 

IV rata 850 zł 

V rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VII rata 850 zł 

VIII rata 850 zł 

IX rata 850 zł 

X rata 850 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

8200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  8300 zł 

I rata  4150 zł 

II rata  4150 zł 
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opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  8500 zł 

I  rata  850 zł 

II rata  850 zł 

III rata  850 zł 

IV rata 850 zł 

V rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VII rata 850 zł 

VIII rata 850 zł 

IX rata 850 zł 

X rata 850 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż 8900 zł 

powtarzanie roku studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej niż 8200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium 
dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
11 zł  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

890 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

                    820 zł 

3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

 
 

11 zł  
 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

11 zł  
 

 

22. kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1000 zł 
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powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (15 godz.) 150 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (30 godz.) 300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 600 zł 

powtarzanie przedmiotu „Badania terenowe” na studiach pierwszego lub drugiego 
stopnia 

 
300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  300 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 100 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 

 
300 zł 

 

23. kierunek studiów: European Politics and Economics  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa 

 
 
 

3400 € 

opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym: 3400 € 

I rata 1700 € 

II rata 1700 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów 
 

 
 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1700 € 

powtarzanie roku studiów 
 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej niż  

3000 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 270 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 540€ 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  270 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 540 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

340 € 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną  

 
 
 

 
9 € 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 9 €  

 

24. kierunek studiów: europeistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia 

 
 

 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż: 
2850 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 
 
 
 

       

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5700 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 
 
 
 

       opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                   II rata 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5600 zł 
6000 zł 
3000 zł 
3000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia (30 godz.) 

 
330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia (60 godz.) 

 
660 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
w wymiarze semestru 

 
330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
11 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
11 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  330 zł  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 660 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

570 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 

 

 

560 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 

 
 

330 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

11 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku na studiach drugiego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
 

11 zł 

 

25. kierunek studiów: europeistyka – integracja europejska 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 
 

       opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

4200 zł 
4600 zł 
2300 zł 
2300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
9 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
9 zł  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  270 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 540 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za 
rok 

 
 
 
 
 
 

420 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 

 
9 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
9 zł 
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26. kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2300 zł 

powtarzanie przedmiotu odnoszącego się zgodnie z programem studiów do dyscypliny 
naukowej nauki medyczne lub nauki o zdrowiu (stawka za godzinę zajęć) 

 
7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi odnoszącego się zgodnie  
z programem studiów do dyscypliny naukowej innej niż nauki medyczne lub nauki  
o zdrowiu lub nieodnoszącego się do dyscypliny naukowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej odnoszącego się zgodnie 
z programem studiów do dyscypliny naukowej innej niż nauki medyczne lub nauki  
o zdrowiu lub nieodnoszącego się do dyscypliny naukowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
 
 

4zł 

powtarzanie przedmiotu odnoszącego się zgodnie z programem studiów do dyscypliny 
naukowej innej niż nauki medyczne lub nauki o zdrowiu lub nieodnoszącego się do 
dyscypliny naukowej, bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni komputerowej 
(stawka za godzinę zajęć 

 
 

3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca licencjacka 
 w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia  
z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca 
licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie 
kształcenia – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł  

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr/rok 

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr/rok 

jak za 
powtarzanie zajęć 

 

  



31 

27. kierunek studiów: fennistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej jednak niż 
1200 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz. ) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

120 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 

600 zł 

 

28. kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

5600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  5600 zł 

I rata 2800 zł 

II rata  2800 zł 

opłata w czterech ratach– łącznie, w tym: 5600 zł 

I rata 1400 zł 

II rata  1400 zł 

III rata  1400 zł 

IV rata  1400 zł 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż  

5500 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

5600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 1100 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 2200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 1100 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 2200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

550 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-
zaocznych drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

560 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za przedmiot 30-godzinny 

 
300 zł 
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29. kierunek studiów: filologia bałtycka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 zł  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.) 600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 150 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

 

30. kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów  
 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej jednak niż 
1500 zł 

powtarzanie roku studiów  
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

3000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  300 zł 
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powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 300 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

300 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr (30 godz.) 300 zł 

 

31. kierunek studiów: filologia iberyjska 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1200 zł 

powtarzanie roku studiów 2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 
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32. kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.) 600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok  150 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia – opłata za każde 5 godz. zajęć 

 
50 zł 

 

33. kierunek studiów: filologia nowogrecka 

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość 
opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
3300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.) 165 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 495 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) 990 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 660 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

330 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata  za każde 5 godzin zajęć  

50 zł 
 

 

34. kierunek studiów: filologia polska 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa 2000 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2200 zł 

I rata 900 zł 

II rata  700 zł 

III rata  600 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 zł  

powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach 
niestacjonarnych drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 
4000 zł (w ratach 

nie więcej niż 
4400 zł)  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych  
(60 godz.) 

600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr)  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach niestacjonarnych 
(40 godz.) 400 zł; 
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w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr)  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 150 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 
 – opłata za rok 400 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 
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35. kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 zł  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru (30 godz.) 300 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za semestr 
seminarium 

wynosi 150 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 150 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

 

 

36. kierunek studiów: filologia romańska 

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 6500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6500 zł 

I rata  3250 zł 

II rata  3250 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 6500 zł 

I rata  2200 zł 

II rata  2150 zł 

III rata  2150 zł 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1200 zł 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2000 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego 
stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach stacjonarnych  
pierwszego i drugiego stopnia i niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia 

 
450zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (60 godz.) na studiach 
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i niestacjonarnych – wieczorowych 
pierwszego stopnia 

 
 

900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych – wieczorowych 
pierwszego stopnia 

450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych – wieczorowych 
pierwszego stopnia  

 
 

 900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

240 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych 
-wieczorowych pierwszego – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

400 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr 

 
300zł 
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37. kierunek studiów: filologia rosyjska  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

1200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 120 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 
 

 
300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr (30 godz.) 

 
300 zł 

38. kierunek studiów: filologia włoska 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia – opłata za pierwszy rok studiów: 
opłata jednorazowa 

 
 
 

7500 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  7500 zł 

I rata  1875 zł 

II rata  1875 zł 

III rata  1875 zł 

IV rata  1875 zł 

opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym:  7600 zł 

I  rata  850 zł 

II rata  850 zł 

III rata  850 zł 

IV rata 850 zł 

V rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VII rata 850 zł 

VIII rata 850 zł 

IX rata 800 zł 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia – opłata za drugi rok studiów: 

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  7600 zł 

I rata  1900 zł 

II rata  1900 zł 

III rata  1900 zł 

IV rata  1900 zł 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  7700 zł 
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I  rata  860 zł 

II rata  860 zł 

III rata  860 zł 

IV rata 860 zł 

V rata 860 zł 

VI rata 860 zł 

VI rata 860 zł 

VII rata 860 zł 

VIII rata 860 zł 

IX rata 820 zł 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia – opłata za trzeci rok studiów: 

opłata jednorazowa 

 
 
 

7700 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  7700 zł 

I rata  1925 zł 

II rata  1925 zł 

III rata  1925 zł 

IV rata  1925 zł 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  7700 zł 

I  rata  860 zł 

II rata  860 zł 

III rata  860 zł 

IV rata 860 zł 

V rata 860 zł 

VI rata 860 zł 

VI rata 860 zł 

VII rata 860 zł 

VIII rata 860 zł 

IX rata 820 zł 
2) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1200 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)  225 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu PNJW kurs podstawowy 1400 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

240 zł 
3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – 1 przedmiot (semestr) 

 
 
 
 

300 zł 
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39. kierunek studiów: filozofia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

4500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4700 zł 

I rata 2350 zł 

II rata  2350 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata 625 zł 

II rata 625 zł 

III rata 625 zł 

IV rata 625 zł 

V rata 625 zł 

VI rata 625 zł 

VII rata 625 zł 

VIII rata 625 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa 

 
4000 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4200 zł 

I rata 2100 zł 

II rata  2100 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 4400 zł 

I rata 550 zł 

II rata 550 zł 

III rata 550 zł 

IV rata 550 zł 

V rata 550 zł 

VI rata 550 zł 

VII rata 550 zł 

VIII rata 550 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych  

 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł  

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 
– 1 godzina 

 
 6 zł 

powtarzanie przedmiotu „Projekt badawczy” 150 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg liczby 
godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godzina 

 
6 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 

prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  

w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 

niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 

przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 

dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

450 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godzina 

 
 
 

6 zł 
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40. kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

2200 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  2250 €  

I rata  1125 €  

II rata  1125 €  

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  2300 €  

I  rata  230 €  

II rata  230 €  

III rata  230 €  

IV rata 230 €  

V rata 230 €  

VI rata 230 €  

VII rata 230 €  

VIII rata 230 €  

IX rata 230 €  

X rata 230 €  

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż 2200 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 90 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 180 € 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium dyplomowego 
w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
3,00 €  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata ze semestr              220 € 

3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

3,00 € 

 
zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

3,00 € 

41. kierunek studiów: finanse i rachunkowość 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

8900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  9000 zł 

I rata  4500 zł 

II rata  4500 zł 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  9200 zł 

I  rata  920 zł 

II rata  920 zł 
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III rata  920 zł 

IV rata 920 zł 

V rata 920 zł 

VI rata 920 zł 

VII rata 920 zł 

VIII rata 920 zł 

IX rata 920 zł 

X rata 920 zł 

Studia niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa  

 
 
 

8200 zł 

       opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  8300 zł 

I rata  4150 zł 

II rata  4150 zł 

       opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  8500 zł 

I  rata  850 zł 

II rata  850 zł 

III rata  850 zł 

IV rata 850 zł 

V rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VII rata 850 zł 

VIII rata 850 zł 

IX rata 850 zł 

X rata 850 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 

 
powtarzanie roku studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot,  nie 
więcej niż 8900 zł 

powtarzanie roku studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot,  nie 
więcej niż 8200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium dyplomowego 
w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 godz. dydaktyczną  

 
11 zł  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

890 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

820 zł 

3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów:                                
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

11 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
11 zł 
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42. kierunek studiów: fizyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2300 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów drugiego stopnia 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę zajęć  
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w wymiarze 
semestru 

500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca 
licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów 
– opłata za rok 

 
 
 

230 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej 
w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty 
skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr/rok 

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

jak za 
powtarzanie zajęć 
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43. kierunek studiów: geografia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

powtarzane 
przedmioty nie 

więcej jednak niż 
1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – 30 godzin (ćwiczenia) 300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – 30 godzin (wykład lub 
konwersatorium) 

 
100 zł 

powtarzanie przedmiotu z liczbą godzin inną niż 30  opłata w proporcji 
do opłaty za 

przedmiot  
30-godzinny 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 300 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

150 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

 
opłata w proporcji 

do opłaty za 
przedmiot  

30-godzinny 

44. kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1650 zł +KN 

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

3300 zł + (KN) 

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia suma opłat za 

każdy powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak niż 

1950 zł +KN 

 
powtarzanie roku studiów drugiego stopnia 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

3900 zł + (KN) 

powtarzanie wykładu, tutorialu, proseminarium lub konwersatorium – opłata za 1 godz. 8 zł 

powtarzanie ćwiczeń, laboratorium, praktikum – opłata za 1 godz. 10 zł 

powtarzanie ćwiczeń terenowych – opłata za 6 godz.  30 zł+ (KN) 
(6 godz.= 1 dzień) 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru – opłata za 1 godz. 10 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
w wymiarze semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach 
pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

165 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
w wymiarze semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach 
drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

195 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. 

 
10 zł 

KN pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów 
terenowych na Wydziale Geologii UW); maksymalny koszt noclegu: 70 zł 

 

45. kierunek studiów: geologia stosowana 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1650 zł + KN 

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

3300 zł + (KN) 

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia suma opłat za 

każdy powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak niż 

1950 zł +KN 

 
powtarzanie roku studiów drugiego stopnia 
 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż: 
3900 zł + (KN) 

powtarzanie wykładu, tutorialu, proseminarium lub konwersatorium – opłata za 1 godz. 8 zł 

powtarzanie ćwiczeń, laboratorium, praktikum – opłata za 1 godz. 10 zł 

powtarzanie ćwiczeń terenowych – opłata za 6 godz.  30 zł+ (KN) 
(6 godz.= 1 dzień) 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru – opłata za 1 godz. 10 zł 
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 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
w wymiarze semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach 
pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

165 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
w wymiarze semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach 
drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

195 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. 

 
10 zł 

KN pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów 
terenowych na Wydziale Geologii UW); maksymalny koszt noclegu: 50 zł 
 

46. kierunek studiów: germanistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
drugiego stopnia – opłata za semestr studiów  

opłata jednorazowa  

 
 
 

3000 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  3000 zł 

I rata  1500 zł 

II rata  1500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:  3000 zł 

I  rata  1000 zł 

II rata  1000 zł 

III rata  1000 zł 

2) 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach stacjonarnych 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (16 godz.) na studiach 
niestacjonarnych 

 
450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 
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3) 
 

Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – za semestr 

 
 
 

 
300 zł 

 

47. kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za pierwszy rok studiów  

opłata jednorazowa 

 

 
3600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3700 zł 

I rata 1850 zł 

II rata  1850 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3500 zł 

I rata 925 zł 

II rata  925 zł 

III rata 925 zł 

IV rata 925 zł 

pierwszego stopnia – opłata za drugi rok studiów  
opłata jednorazowa 

 
3400 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3500 zł 

I rata  1750 zł 

II rata  1750 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3500 zł 

I rata 875 zł 

II rata  875 zł 

III rata 875 zł 

IV rata 875 zł 

pierwszego stopnia – opłata za trzeci rok studiów  
opłata jednorazowa 

 
3800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata  1950 zł 

II rata  1950 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 975 zł 

II rata  975 zł 

III rata 975 zł 

IV rata 975 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

powtarzane 
przedmioty nie 

więcej jednak niż 
1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – ćwiczenia (30 godz.) 300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – wykład lub konwersatorium  
(30 godz.) 

 
100 zł 

powtarzanie przedmiotu z liczbą godzin inną niż 30  opłata w proporcji 
do opłaty za 

przedmiot  
30-godzinny 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 300 zł 
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 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

150 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia nie wymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

opłata w proporcji 
do opłaty za 

przedmiot  
30-godzinny 

 

48. kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

 

3400 € 

opłata jednorazowa 3400 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 € 

I rata  1700 € 

II rata  1700 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1700 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3400 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 240 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 480 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 240 € za semestr  
480 € za rok 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

340 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 €  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 €  
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49. kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

 

3400 € 

opłata jednorazowa 3400 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 € 

I rata  1700 € 

II rata  1700 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1700 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3400 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 150 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 300 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 150 € za semestr  
300 € za rok 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

340 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 5 €  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 5 €  

 

50. kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young 
Learners 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studia stacjonarne w języku obcym: 
opłata za rok studiów dla studentów- cudzoziemców spoza państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

 

drugiego stopnia – opłata rok studiów 2000 € 

opłata jednorazowa 2000 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2100 € 

I rata  1050 € 

II rata  1050 € 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2150 € 

I rata  900 € 

II rata  700 € 

III rata  550 € 
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Studia stacjonarne w języku obcym: 
opłata za rok studiów dla studentów z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym 

 

drugiego stopnia – opłata rok studiów 1000 € 

opłata jednorazowa 1000 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 1100 € 

I rata  550 € 

II rata  550 € 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 1150 € 

I rata  500 € 

II rata  350 € 

III rata  300 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. studia stacjonarne) 400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz. studia stacjonarne) 800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 800 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia – opłata 
za rok 

 
 
 
 
 

450 zł 
 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 
 
 

400 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za zajęcia 30 godzin 

 
400 zł 

51. kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
  
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 240 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 300 zł 
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52. kierunek studiów: hispanistyka stosowana 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
  
pierwszego stopnia – opłata za pierwszy rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

6002 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6002 zł 

I rata 3002 zł 

II rata  3000 zł 

pierwszego stopnia – opłata za drugi rok studiów  
       opłata jednorazowa 

 
6250 zł 

       opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6250 zł 

I rata 3125 zł 

II rata  3125 zł 

pierwszego stopnia – opłata za trzeci rok studiów  
        opłata jednorazowa 

 
5500 zł 

        opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5500 zł 

I rata 2750 zł 

II rata  2750 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1200 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)     900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

 

  



54 

53. kierunek studiów: historia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne pierwszego i drugiego stopnia: 
 
opłata za semestr studiów 
       opłata jednorazowa 

 
 
 

2400 zł 

opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa 

 
4800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym 4800 zł 

I rata 2400 zł 

II rata 2400 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  4800 zł 

I rata  1200 zł 

II rata  1200 zł 

III rata  1200 zł 

IV rata 1200 zł 

opłata w sześciu ratach – łącznie, w tym:  4800 zł 

I rata  800 zł 

II rata  800 zł 

III rata  800 zł 

IV rata 800 zł 

V rata 800 zł 

VI rata 800 zł 

2) 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2250 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 670 zł 

powtarzanie 60 godz. łaciny  670 zł 

powtarzanie 120 godz. łaciny  1340 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 670 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 225 zł 

powtarzanie przedmiotu z grup: Wybrane problemy wielkich epok historycznych…; 
Wybrane problemy historii starożytnej…; Węzłowe problemy epok historycznych…; 
Węzłowe problemy cywilizacji starożytnych…; Praca seminaryjna (Formy pisarstwa 
historycznego); Węzłowe problemy wybranego obszaru lub dziedziny badań 
historycznych 

 

 
 

165 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

670  
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54. kierunek studiów: historia i kultura Żydów 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2250 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 670 zł 

powtarzanie 60 godz. lektoratu jidysz i j. hebrajskiego  670 zł 

powtarzanie120 godz. lektoratu jidysz i j. hebrajskiego  1340 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  670 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 225 zł 

powtarzanie przedmiotu z grup: Węzłowe problemy historii Żydów…; Wybrane 
problemy w dziejach Żydów, ich kultury i literatury (praca roczna); Praca seminaryjna 

 
165 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 670 zł 

 

55. kierunek studiów: historia sztuki 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4700 zł 

I rata  2350 zł 

II rata  2350 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4700 zł 

I rata  1500 zł 

II rata  1500 zł 

III rata  1700 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4500 zł 

I rata  2250 zł 

II rata  2250 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4500 zł 

I rata  1500 zł 

II rata  1500 zł 

III rata  1500 zł 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1000 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 800 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w wymiarze semestru w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za 
semestr 

 
 
 
 
 
 

100 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – przedmiot semestralny 

 
 
 
 

600 zł 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – przedmiot roczny 

 
 

800 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – przedmiot semestralny 

 
600 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – przedmiot roczny 

 
800 zł 

 

56. kierunek studiów: Humanitarian Action  

Lp. 
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne: 
 
 
opłata za rok studiów  

 
 

                       
6000 € 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
powtarzanie semestru 

 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 270 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w wymiarze semestru w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

300 € 
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 Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 50 € 

Opłata za studia od studentów wpłacane są bezpośrednio do Konsorcjum NOHA. Uniwersytet Warszawski   

otrzymuje część funduszy wyliczoną na podstawie algorytmu przyjętego przez Konsorcjum NOHA. 

57. kierunek studiów: hungarystyka  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej jednak niż 
1200 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz. ) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

120 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 

600 zł 
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58. kierunek studiów: iberystyka: hispanistyka 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1200 zł 

 powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

240 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

59. kierunek studiów: iberystyka: portugalistyka 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1200 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

240 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 
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60. kierunek studiów: indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone 
przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

 
opłata równa 

sumie opłat za 
powtarzanie 

niezaliczonych 
przedmiotów, 

naliczana 
proporcjonalnie 

do kwoty 
1200 zł  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 400 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 65 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

120 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył 

 
 

opłaty wg zasad 
obowiązujących 
na Wydziałach 

partycypujących 
w Kolegium MISH 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr/rok 
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61. kierunek studiów: indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone 
przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów 
Matematyczno-Przyrodniczych 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru 

 
Σ Min(Σxᵢiᵢ, zj), 

gdzie xᵢ oznacza 
opłaty za 

powtarzanie 
przedmiotu, 

a zj maksymalną 
opłatę ustaloną 

na Wydziale j 
partycypującym w 

Kolegium 
MISMaP, którego 

dotyczy 
powtarzanie  

powtarzanie roku studiów 

 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 

Opłaty wg 
stawek 

obowiązujących 
na wydziałach 

partycypujących 
w Kolegium 

MISMaP 
prowadzących 

zajęcia 
 

 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 

 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył 

opłaty wg stawek 
obowiązujących 

na wydziałach 
partycypujących 

w Kolegium 
MISMaP 

prowadzących 
zajęcia 

 

62. kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 zł 

I rata  1700 zł 

II rata  1700 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3600 zł 
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I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata 900 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 zł 

I rata  1700 zł 

II rata  1700 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3600 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata 900 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
opłata jednorazowa  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1400 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 1600 zł 

I rata 800 zł 

II rata 800 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 1800 zł 

I rata 450 zł 

II rata 450 zł 

III rata 450 zł 

IV rata 450 zł 

 
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia 
 
 

opłata jednorazowa  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 zł 

I rata 1700 zł 

II rata 1700 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3600 zł 

I rata 900 zł 

II rata 900 zł 

III rata 900 zł 

IV rata 900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 
niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 
godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  
– opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

140 zł 
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 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

320 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

8 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

 

63. kierunek studiów: informatyka 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 

opłata równa 
sumie opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot 

 
powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego, w tym także seminarium 
dyplomowego  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust 3 Regulaminu Studiów 
skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

za każdy 
semestr trwania 

przedmiotu w 
zależności od 

liczby godzin w 
semestrze 
zgodnie z 
dołączoną 

tabelą 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

720 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  
 
za każdy przedmiot semestralny lub roczny  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust 3 Regulaminu Studiów 
skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

 
 

za każdy 
semestr trwania 

przedmiotu w 
zależności od 

liczby godzin w 
semestrze 
zgodnie z 
dołączoną 

tabelą 

 
 

 



63 

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach 
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka, bioinformatyka i biologia systemów 

oraz Machine Learning 

 

 

 

wykłady 

 

ćwiczenia 

 

laboratoria 

 

seminaria 

 

opłata w zł 

liczba godzin 30    180 

liczba godzin  30   180 

liczba godzin   30  360 

liczba godzin    30 360 

liczba godzin 30 30   360 

liczba godzin 45 45   540 

liczba godzin 30 30 30  720 

liczba godzin 60 60 30  1080 

liczba godzin 30 15 15  450 

liczba godzin 30 30 15  540 

liczba godzin 30  30  540 

liczba godzin 30  60  900 

liczba godzin 30 60   540 

liczba godzin 60 60   720 

liczba godzin 30 45   450 

liczba godzin 15  45  630 

liczba godzin 60 45   630 

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w wysokości 
proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego przedmiotu na podstawie 4 pierwszych wierszy tabeli. 

64. kierunek studiów: informatyka i ekonometria 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

8900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  9000 zł 

I rata  4500 zł 

II rata  4500 zł 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  9200 zł 

I  rata  920 zł 

II rata  920 zł 

III rata  920 zł 

IV rata 920 zł 

V rata 920 zł 

VI rata 920 zł 

VII rata 920 zł 

VIII rata 920 zł 

IX rata 920 zł 

X rata 920 zł 
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 Studia niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa  

 
 
 

8200 zł 

       opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  8300 zł 

I rata  4150 zł 

II rata  4150 zł 

       opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  8500 zł 

I  rata  850 zł 

II rata  850 zł 

III rata  850 zł 

IV rata 850 zł 

V rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VII rata 850 zł 

VIII rata 850 zł 

IX rata 850 zł 

X rata 850 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot,  nie 

więcej niż 8900 zł 

powtarzanie roku studiów – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot,  nie 
więcej niż 8200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium dyplomowego 
w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
11 zł  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

890 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 
 
 

820 zł 

3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów:                                    
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

11 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
11 zł 

 

 



65 

65.  kierunek studiów: Interdisciplinary Studies on Social Change: 
Mediterranean and Other European Borderlands 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym  

            drugiego stopnia – opłata za rok studiów 3300 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.) 165 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 495 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) 990 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 660 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

330 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 

 
 
 
 

50 zł  

 

66. kierunek studiów: International Business Program  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne drugiego stopnia – w języku angielskim  
 
opłata za rok studiów:  

opłata jednorazowa  

 
 
 

4200 €  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4400 € 

I rata 2200 € 

II rata  2200 € 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 4600 € 

I rata 1150 € 

II rata  1150 € 

III rata  1150 € 

IV rata  1150 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów   

 
suma opłat za 

każdy przedmiot 
nie więcej jednak 

niż 1500 € 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy przedmiot 

nie więcej jednak 
niż 3000 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 300 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 600 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  300 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 600 € 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

300 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 € 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 

600 € 

67. kierunek studiów: International Economics  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

2200 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  2250 € 

I rata  1125 € 

II rata  1125 € 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  2300 € 

I  rata  230 € 

II rata  230 € 

III rata  230 € 

IV rata 230 € 

V rata 230 € 

VI rata 230 € 

VII rata 230 € 

VIII rata 230 € 

IX rata 230 € 

X rata 230 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż 2200 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 105 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 210 € 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium dyplomowego 
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
3,50 €  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr                   220 € 
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3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów:  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

3,50 €  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
3,50 €  

68. kierunek studiów: International  Management  and  Intercultural  
Communication  –  Global  MBA 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia: 
 

opłata za semestr studiów 
opłata jednorazowa 

 
 

 
2100 €  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2200 € 

I rata 1100 € 

II rata 1100 € 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2400 € 

I rata 800 € 

II rata 800 € 

III rata 800 € 

jednorazowa opłata administracyjna dla UNF (płatne bezpośrednio do koordynatora 
programu) 

1300 USD 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1050 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2100 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 105 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 210 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 105 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 210 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

210 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

105 € 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za rok 

 
 

210 € 
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69. kierunek studiów: International Studies in Philosophy 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym: 
 
opłata za rok studiów dla studentów – cudzoziemców spoza państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

           opłata jednorazowa  1500 € 

           opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 1500 € 

                    I rata  750 € 

                    II rata  750 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2250 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata za 1 godz. dydaktyczną 6 zł 

powtarzanie przedmiotu „Semester Research Project” 200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – opłata za 1 godz. dydaktyczną 6 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 

 
   
 

450 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 6 zł 
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70. kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska  
w wymiarze semestru 

500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia specjalistyczna II w tym praca 
magisterska w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat 
od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu przedmiotu 
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

jak za 
powtarzanie zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku  

jak za 
powtarzanie zajęć 

 

71.  kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – 10 lub 15 godz.  100 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego - 30 godz. 300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego - 60 godz. 600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego - 90 godz. 900 zł 

powtarzanie w całości praktyk 1200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru – semestr 1. i 3. 100 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru – semestr 2.  300 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

300 zł 
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2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr według liczby godzin zajęć tak jak dla przedmiotów objętych 
programem studiów. 

tak jak dla 
przedmiotów 

objętych 
programem 

studiów 

 

72. kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad 
dyskursem 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
2500 zł 

powtarzanie w całości semestralnego wykładu (30 godz.) 180 zł 

powtarzanie w całości semestralnego warsztatu (30 godz.) 240 zł 

powtarzanie w całości semestralnego seminarium (30 godz.) 240 zł 

powtarzanie w całości semestralnych ćwiczeń (30 godz.) 220 zł 

powtarzanie w całości semestralnych zajęć w j. obcym (30 godz.) 240 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia – opłata  
za rok 

 
 
 
 
 
 

250 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr/rok 

 
opłata 

uzależniona od 
typu zajęć na 

które student się 
zapisał ale ich nie 

zaliczył 
 

73. kierunek studiów: kognitywistyka 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2250 zł  

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata za 1 godz. dydaktyczną 6 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – opłata za 1 godz. dydaktyczną 6 zł 
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu  
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu  
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego  
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia  pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

450 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

6 zł 

 

74. kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym: 
 
opłata za rok studiów (dla studentów spoza państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)        
opłata jednorazowa 

 
 

 
 
 

2600 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu – 1 godz. 

 
10 zł 

powtarzanie pierwszego semestru seminarium magisterskiego 250 zł 

powtarzanie seminarium magisterskiego (od II do IV semestru) – opłata za semestr 1100 zł 

powtarzanie pracowni badawczej 1100 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

250 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku- opłata według liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu – opłata za 1 godz. 

 
 

10 zł 

 

  



72 

75. kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia – opłata 
za rok 

 
 
 
 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) w przypadku innej liczby godzin opłata  
- proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

420 zł 

 

76. kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia  
i genetyka sądowa  

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie pierwszego roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

8000 zł 

 
 
powtarzanie drugiego roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

7350 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (15 godz.) 210 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (30 godz.) 420 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 630 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (60 godz.) 840 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku – 60 godz. 840 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

735 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 15 godz. 

 
 
 

210 zł 
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77. kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia 
sądowa  

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie pierwszego roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

8000 zł 

 
 
powtarzanie drugiego roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

6860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (15 godz.) 210 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (30 godz.) 420 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 630 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (60 godz.) 840 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku – 60 godz. 840 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

686 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 15 godz. 

 
 
 

210 zł 

 

78. kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka 
ogólna  

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie pierwszego roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

8000 zł 

 
 
powtarzanie drugiego roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

6720 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (15 godz.) 240 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (30 godz.) 480 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 720 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (60 godz.) 960 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku – 60 godz. 960 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

672 zł 
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2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 15 godz. 

 
 
 

240 zł 

 

79. kierunek studiów: kryminologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 1950 zł 

II rata  1950 zł 

       opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4050 zł 

I rata  1350 zł 

II rata  1350 zł 

III rata  1350 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2000 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

4000 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) 

 
450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych 
(30 godz. i mniej) 

 
400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych  
(powyżej 30 do 60 godz.) 

 
900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych  
(powyżej 30 do 60 godz.) 

 
800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych – opłata za rok 600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych – opłata za rok 500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za 
semestr 

 

 

 
 

200 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za 
rok 

 

 
 

 
 

400 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-
zaocznych drugiego stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

390 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył (30 godz.) – opłata za rok 

 
 

 
 

400 zł 

 

80. kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.) 165 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 495 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 660 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) 990 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 660 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

330 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył - opłata  za każde 5 godzin zajęć  

 
 
 
 

50 zł 
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81. kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru (30 godz.) – studia 
pierwszego stopnia 

300 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za semestr 
seminarium 

wynosi 150 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.) – studia drugiego 
stopnia 

600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie – opłata za rok 150 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 
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82. kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  350 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 700 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 350 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 

 
 
 

280 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.)  

 
 
 
 

350 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku – opłata za semestr (30 godz.) 350 zł 

 

83. kierunek studiów: lingwistyka stosowana 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmioty nie 
więcej jednak niż 

2500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (za każde 15 godz.) 100 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

250 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 15 godz. 

 
 
 
 

100 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – 
opłata za każde 15 godz. 

 
100 zł 
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84. kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 5700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł 

I rata  3000 zł 

II rata  3000 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6300 zł 

I rata  1575 zł 

II rata  1575 zł 

III rata  1575 zł 

IV rata 1575 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 5700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł 

I rata  3000 zł 

II rata  3000 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6300 zł 

I rata  1575 zł 

II rata  1575 zł 

III rata  1575 zł 

IV rata 1575 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
 
 
opłata jednorazowa  

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
2500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2800 zł 

I rata 1400 zł 

II rata 1400 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3100 zł 

I rata 775 zł 

II rata 775 zł 

III rata 775 zł 

IV rata 775 zł 

 
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
 
opłata jednorazowa  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

5700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł 

I rata 3000 zł 

II rata 3000 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6300 zł 

I rata 1575 zł 

II rata 1575 zł 

III rata 1575 zł 

IV rata 1575 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 
niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 
godz. dydaktyczną 

 
10 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

250 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

570 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

 

85. kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.) 600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z powodu 
niezaliczenia 

seminarium na 
skutek 

niezłożenia pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia opłata 
za seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 150 zł 
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2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

 

86. kierunek studiów: Machine Learning 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 

opłata równa 
sumie opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot 

 
powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego, w tym także seminarium 
dyplomowego  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów 
skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

za każdy 
semestr trwania 

przedmiotu w 
zależności od 

liczby godzin w 
semestrze 
zgodnie z 
dołączoną 

tabelą 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

720 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  
 
za każdy przedmiot semestralny lub roczny  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust 3 Regulaminu Studiów 
skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

 
 

za każdy 
semestr trwania 

przedmiotu w 
zależności od 

liczby godzin w 
semestrze 
zgodnie z 
dołączoną 

tabelą 
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Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach 
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka, bioinformatyka i biologia systemów 

oraz Machine Learning 

 

 

 

wykłady 

 

ćwiczenia 

 

laboratoria 

 

seminaria 

 

opłata w zł 

liczba godzin 30    180 

liczba godzin  30   180 

liczba godzin   30  360 

liczba godzin    30 360 

liczba godzin 30 30   360 

liczba godzin 45 45   540 

liczba godzin 30 30 30  720 

liczba godzin 60 60 30  1080 

liczba godzin 30 15 15  450 

liczba godzin 30 30 15  540 

liczba godzin 30  30  540 

liczba godzin 30  60  900 

liczba godzin 30 60   540 

liczba godzin 60 60   720 

liczba godzin 30 45   450 

liczba godzin 15  45  630 

liczba godzin 60 45   630 

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w wysokości 
proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego przedmiotu na podstawie 4 pierwszych wierszy tabeli. 
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87. kierunek studiów: Master in Food Systems 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne drugiego stopnia – w języku angielskim  
 
opłata za rok studiów:   

opłata jednorazowa (opłata w konsorcjum Uniwersytetów prowadzących studia) 
dla studentów spoza państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
(*z tego koszt zwracany UW za prowadzenie programu) 

 
 
 

18000 € 
 
 
 

(*3400 €)  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 18000 € 

I rata 9000 € 

II rata  9000 € 

opłata za rok studiów:   
opłata jednorazowa (opłata w konsorcjum Uniwersytetów prowadzących studia) 
dla studentów z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

     (*z tego koszt zwracany UW za prowadzenie programu) 

 
 

9000 € 
 
 

(*3400 €)   

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 9000 € 

I rata 4500 €  

II rata  4500 €  

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1500 € 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3000 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  150 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 300 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  150 €  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 300 €  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

150 €  

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr. 

 
 
 
 

150 €  

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 

300 € 

* studenci otrzymujący stypendium EIT Food oraz studenci goszczący, zgodnie z umową konsorcjalną 

są zwolnieni z opłat 
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88. kierunek studiów: matematyka 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 

opłata równa 
sumie opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot 

 
powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego, w tym także seminarium 
dyplomowego  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów 
skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

za każdy 
semestr trwania 

przedmiotu w 
zależności od 

liczby godzin w 
semestrze 
zgodnie z 
dołączoną 

tabelą 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

720 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  
 
za każdy przedmiot semestralny lub roczny  
 
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach 
 
rezygnacja z zaliczenia przedmiotu na podstawie § 32 ust 3 Regulaminu Studiów 
skutkuje nienaliczaniem opłaty za powtarzanie zajęć 

 
 

za każdy 
semestr trwania 

przedmiotu w 
zależności od 

liczby godzin w 
semestrze 
zgodnie z 
dołączoną 

tabelą 
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Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach 
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka, bioinformatyka i biologia systemów 

oraz Machine Learning 

 

 

 

wykłady 

 

ćwiczenia 

 

laboratoria 

 

seminaria 

 

opłata w zł 

liczba godzin 30    180 

liczba godzin  30   180 

liczba godzin   30  360 

liczba godzin    30 360 

liczba godzin 30 30   360 

liczba godzin 45 45   540 

liczba godzin 30 30 30  720 

liczba godzin 60 60 30  1080 

liczba godzin 30 15 15  450 

liczba godzin 30 30 15  540 

liczba godzin 30  30  540 

liczba godzin 30  60  900 

liczba godzin 30 60   540 

liczba godzin 60 60   720 

liczba godzin 30 45   450 

liczba godzin 15  45  630 

liczba godzin 60 45   630 

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w wysokości 
proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego przedmiotu na podstawie 4 pierwszych wierszy tabeli. 
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89. kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

Suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej niż  

                       
  1500 zł 

powtarzanie roku studiów Suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej niż  

 
3000 zł 

powtarzanie wykładu, konwersatorium w wymiarze 30 godzin 300 zł 

powtarzanie ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni eksperymentalnych lub komputerowych  
w wymiarze 30 godzin 

 
630 zł 

powtarzanie ćwiczeń audytoryjnych w wymiarze 30 godzin 315 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze 30 godzin 315 zł 

powtarzanie zajęć terenowych w wymiarze 30 godzin 
 

300 zł 
(plus maksymalny 
koszt  noclegu:80 

zł)  

powtarzanie zajęć z liczbą godzin inną niż 30 wysokość opłaty 
w proporcji do 

opłaty za zajęcia 
30 godzinne 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr / rok                                 

 
 
 
 
 

150 zł/300 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów:  
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

 
 

wysokość opłaty 
jak za 

powtarzanie zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku 

wysokość opłaty 
jak  

za powtarzanie 
zajęć    

 

90. kierunek studiów: muzykologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
1125 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2250 zł 
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powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  255 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 510 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 510 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 1020 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

112,50 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył (30 godz.) 

 
 
 
 

200 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku (30 godz.) 510 zł 

 

91. kierunek studiów: nanoinżynieria  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2300 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę zajęć)  
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca licencjacka 
 w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia  
z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca 
licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie 
kształcenia – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł  

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku  

jak za 
powtarzanie zajęć 
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92. kierunek studiów: nauczanie fizyki 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2300 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę zajęć)  
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca licencjacka 
 w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia  
z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca 
licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie 
kształcenia – opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł  

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku  

jak za 
powtarzanie zajęć 

 

93. kierunek studiów: nauczanie języków obcych 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:  

 
 

 
opłata jednorazowa  

Suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3580 zł 

I rata 1790 zł 

II rata 1790 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 3620 zł 

I rata 1220 zł 

II rata 1200 zł 

III rata 1200 zł 

 
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:  

 
 
 
 

       opłata jednorazowa 

Suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3350 zł 
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opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3430 zł 

I rata 1730 zł 

II rata 1700 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 3470 zł 

I rata 1170 zł 

II rata 1150 zł 

III rata 1150 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 90 godzinnego: blok Nauka języka 
angielskiego (czytanie, pisanie, komunikacja ustna I i II rok), na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata jednorazowa 

 
 

1650 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 60 godzinnego oraz OGUNów na 
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata jednorazowa 

 
1320 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godzinnego oraz OGUNów na 
studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata jednorazowa 

 
660 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 15 godzinnego na studiach  
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata jednorazowa 

 
330 zł 

powtarzanie praktyk (15 godz.) na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata jednorazowa 

 
90 zł 

powtarzanie praktyk (30 godz.) na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego  
stopnia – opłata jednorazowa 

 
180 zł 

powtarzanie praktyk (60 godz.) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata 
jednorazowa 

 
360 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  
w wymiarze semestru 

 
880 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia  
w wymiarze semestru 

 
990 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata  za semestr 

 
 
 
 

 
350 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 

 
335 zł 

powtarzanie Szkolenia: Podstawy ochrony własności intelektualnej, na studiach 
stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata jednorazowa 

 
220 zł 

powtarzanie Szkolenia: Ochrona własności intelektualnej w pracy nauczyciela na studiach 
stacjonarnych drugiego stopnia – opłata jednorazowa 

 
220 zł 

powtarzanie Szkolenia Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy  
i odpowiedzialności prawnej opiekuna, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  
– opłata jednorazowa 

 
 

220 zł 

powtarzanie Szkolenia BHP z pomocą przedmedyczną (młodzież i dorośli) na studiach 
stacjonarnych drugiego stopnia – opłata jednorazowa 

 
220 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem:  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (15 godz.) 

 
 
 
 

330 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów, (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 

660 zł 
zajęcia nieobjęte programem studiów, (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (60 godz.) 

 
 

990 zł 
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94. kierunek studiów: ochrona środowiska 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

3100 zł 

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (45 godz.)  480 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (90 godz.)  960 zł 

powtarzanie pracowni licencjackiej w wymiarze semestru 960 zł 

powtarzanie pracowni magisterskiej w wymiarze semestru 750 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego pracowni licencjackiej na skutek niezłożenia 
pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 

310 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego pracowni magisterskiej na skutek 
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 15 godz. 

 
 

 
 
 

160 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za 15 godz. 

 
160 zł 

 

95. kierunek studiów: optometria 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

 
 
 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu odnoszącego się zgodnie z programem studiów do dyscypliny 
naukowej nauki medyczne lub nauki o zdrowiu (stawka za godzinę zajęć) 

 
7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi odnoszącego się zgodnie  
z programem studiów do dyscypliny naukowej innej niż nauki medyczne lub nauki o 
zdrowiu lub nieodnoszącego się do dyscypliny naukowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej odnoszącego się zgodnie 
z programem studiów do dyscypliny naukowej innej niż nauki medyczne lub nauki  
o zdrowiu lub nieodnoszącego się do dyscypliny naukowej (stawka za godzinę zajęć) 

 
 
 

4 zł 



90 

powtarzanie przedmiotu odnoszącego się zgodnie z programem studiów do dyscypliny 
naukowej innej niż nauki medyczne lub nauki o zdrowiu lub nieodnoszącego się do 
dyscypliny naukowej, bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni komputerowej 
(stawka za godzinę zajęć) 

 
 
 

3 zł 

powtarzanie przedmiotu Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej  
w wymiarze semestru 

400 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy 
dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego 
przedmiotu Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej na skutek 
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł  

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył  

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku  

jak za 
powtarzanie zajęć 

 

96. kierunek studiów: organizowanie rynku pracy 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 

 
 
opłata jednorazowa 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej niż  

4200 zł 
4600 zł 
2300 zł 
2300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
6 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 6 zł  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  180 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 360 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

420 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

6 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
6 zł 
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97. kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan 
Studies 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej jednak  niż 
1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie   

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 

 
 

420 zł 

 

98. kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie   

 
186 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 

420 zł 

 

  



92 

99. kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej jednak niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie   

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 
 
 

420 zł 

 

100. kierunek studiów: orientalistyka – indologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 
 
 

420 zł 
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101. kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata  
– proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

420 zł 

 

102. kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka  

Lp. 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  

Wysokość opłaty 

1) 
 
 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia - opłata za semestr studiów na pierwszym roku studiów: 

opłata jednorazowa 

 
 
 

3960 zł 

       opłata za semestr w trzech ratach na pierwszym roku studiów łącznie, w tym: 4251 zł 

I rata 1417 zł 

II rata  1417 zł 

III rata  1417 zł 

opłata za rok studiów na drugim i trzecim roku studiów 
       opłata jednorazowa 

 
8280 zł 

       opłata w dwóch ratach za rok studiów na drugim i trzecim roku studiów –  
       łącznie, w tym: 

 
8330 zł 

I rata  4165 zł 

II rata  4165 zł 

       opłata w trzech ratach za semestr studiów na drugim i trzecim roku studiów –   
       łącznie, w tym 

 
4500 zł 

I rata 1500 zł 

II rata  1500 zł 

II rata  1500 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak   

niż 
opłata za dany 

semestr 
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powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

opłata za dany 
rok 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
475 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

186 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 – opłata za rok 

 

 
 
 
 

828 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych, na które student 
się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej 
liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

410 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach niestacjonarnych, na które 
student się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku 
innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 

420 zł 

 

103. kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia: 
 
opłata za semestr studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3700 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 1300 zł 

II rata  1300 zł 

III rata  1300 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

3700 zł 
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powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

7400 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
475 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 – opłata za rok 

 

 

 
 

740 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za rok 

 

 

 

186 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych, na które student 
się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej 
liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

410 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach niestacjonarnych, na które 
student się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 

420 zł 
 

104. kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

suma opłat za każdy 
powtarzany przedmiot, 

nie więcej jednak  niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata  
– proporcjonalnie 

 
 
 

420 zł 
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105. kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych, na które student 
się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej 
liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 

420 zł 

 

106. kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia – opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

4200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4200 zł 

I rata 2100 zł 

II rata  2100 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4200 zł 

I rata 1400 zł 

II rata  1400 zł 

III rata 1400 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia  
 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

4200 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia  

 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
– opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

186 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia  
– opłata za rok 

 

 

 
 

420 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych, na które student 
się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej 
liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

420 zł 

 

107. kierunek studiów: orientalistyka – turkologia 

Lp. 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  

Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak  niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata  
– proporcjonalnie 

 
 

 
 
 

420 zł 
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108. kierunek studiów: pedagogika, pedagogika nauczycielska, pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia: 
 
 opłata za rok studiów 
       opłata jednorazowa 

 
 
 

4800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  5000 zł 

I rata  2500 zł 

II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:  5300 zł 

I rata  2500 zł 

II rata  1600 zł 

III rata  1200 zł 

Studia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia: 
  
opłata za rok studiów  
       opłata jednorazowa 

 
 
 

4800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  5000 zł 

I rata  2500 zł 

II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:  5300 zł 

I rata  2500 zł 

II rata  1600 zł 

III rata  1200 zł 

Studia jednolite magisterskie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; 
pedagogika specjalna): 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

4800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  5000 zł 

I rata  2500 zł 

II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:  5300 zł 

I rata  2500 zł 

II rata  1600 zł 

III rata  1200 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej niż 

4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. studia stacjonarne/16 godz. 
studia niestacjonarne) 400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz. studia stacjonarne/30 godz. studia 
niestacjonarne)  800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 800 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 

450 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 
 
 

400 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za rok 

 
400 zł 

 

109. kierunek studiów: Physics (Studies in English) 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2100 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, nie 
więcej jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę zajęć)  
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

3 zł 

powtarzanie przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w wymiarze 
semestru 

500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  
w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty 
skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył 

jak za 
powtarzanie zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku 

jak za 
powtarzanie zajęć 

 

 

110. kierunek studiów: politologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa  

 
 

 
4900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5200 zł 

I rata 2600 zł 

II rata  2600 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  
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opłata jednorazowa  5500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5800 zł 

I rata 2900 zł 

II rata  2900 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 
 
 
 

             opłata jednorazowa 
             opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
                     I rata 
                     II rata 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

4800 zł 
5200 zł 
2600 zł 
2600 zł 

 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
 
 
 
 

             opłata jednorazowa 
             opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
                     I rata 
                     II rata 

 
suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż: 
4600 zł 
5000 zł 
2500 zł 
2500 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia 
 
 

 
 
 
             opłata jednorazowa 
             opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
                     I rata 
                     II rata 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

4900 zł 
5200 zł 
2600 zł 
2600 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia 
 
 
 
             opłata jednorazowa 
             opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
                     I rata 
                     II rata 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5500 zł 
5800 zł 
2900 zł 
2900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia (30 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
9 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia (30 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia (30 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
12 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia (60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
9 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 
(60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia (60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
12 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia  

 
270 zł 
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powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia  

 
540 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

 
300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

 
600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach 
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
360 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

 
720 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  
– opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

480 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata 
za rok 

 
 
 
 
 
 

460 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych pierwszego 
stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

490 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

550 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

9 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

9 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

10 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

12 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – 
opłata za 1 godz. dydaktyczną 

12 zł 
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111. kierunek studiów: polityka społeczna 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 
 

 
opłata jednorazowa 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata 

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
5100 zł  
5500 zł 
2750 zł 
2750 zł 

 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
 
 

       opłata jednorazowa 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                    II rata 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
4200 zł 
4600 zł 
2300 zł 
2300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
7 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych drugiego (30 
godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
9 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
(60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
7 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 
(60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
9 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia  

 
210 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia 

 
420 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

 
270 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

 
540 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata 
za rok 

 
 
 
 
 
 

510 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 
rok 

 
 
 
 
 
 

420 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

7 zł 
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zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
 

7 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

9 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
 

9 zł 

 

112. kierunek studiów: praca socjalna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 1950 zł 

II rata  1950 zł 

       opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 4050 zł 

I rata  1350 zł 

II rata  1350 zł 

III rata  1350 zł 

IV rata 3900 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
2000 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
4000 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
3900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) 

 
450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz. i mniej) 

 
400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych  
(powyżej 30 do 60 godz.) 

 
900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych  
(powyżej 30 do 60 godz.) 

 
800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych – opłata za rok 600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych  – opłata za rok 500 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych – opłata za semestr 

 

 

 
200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych – opłata za rok 

 

 

 
400 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych – zaocznych  drugiego stopnia  
– opłata za rok 

 

 

 
390 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(30 godz.) 

 
 

 
 

400 zł 

 

113.  kierunek studiów: prawo 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej   Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
jednolite magisterskie – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa (wariant A) 

 
 
 

8500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 9000 zł 

I rata  3000 zł 

II rata  3000 zł 

III rata 3000 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 9360 zł 

I  rata  1170 zł 

II rata  1170 zł 
III rata  1170 zł 
IV rata 1170 zł 
 V rata 1170 zł 
VI rata 1170 zł 
VII rata 1170 zł 
VIII rata 1170 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
5600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł 

I rata 3000 zł 

II rata 3000 zł 
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powtarzanie roku studiów 
opłata jednorazowa (wariant A)  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
8500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 9000 zł 

I rata 3000 zł 

II rata 3000 zł 

III rata 3000 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 9360 zł 

I rata 1170 zł 
II rata 1170 zł 
III rata 1170 zł 
IV rata 1170 zł 
V rata 1170 zł 
VI rata 1170 zł 
VII rata 1170 zł 
VIII rata 1170 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego (maksymalnie dwóch) – opłata 
wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
12 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 2500 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 3750 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 

 
 
 

560 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

850 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
 
 
 

12 zł 

 

 

114. kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa (wariant A)  

 
 
 

6500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 6900 zł 

I rata 2300 zł 

II rata 2300 zł 
III rata 2300 zł 
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 opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 7300 zł 

I rata 920 zł 

II rata 920 zł 
III rata 920 zł 
IV rata 920 zł 
V rata 920 zł 
VI rata 920 zł 
VII rata 920 zł 
VIII rata 860 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia 

opłata jednorazowa 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
4200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4600 zł 

I rata 2300 zł 

II rata 2300 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 
opłata jednorazowa (wariant A) 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
6500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 6900 zł 

I rata  2300 zł 

II rata  2300 zł 

III rata 2300 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 7300 zł 

I  rata  920 zł 

II rata  920 zł 
III rata  920 zł 
IV rata 920 zł 
V rata 920 zł 
VI rata 920 zł 
VII rata 920 zł 
VIII rata 860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego (maksymalnie dwóch) – opłata 
wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
12 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 1340 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 2000 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

420 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

650 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – 
opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
 

 
 

12 zł 
 

115. kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3500 zł 

I rata 1750 zł 

II rata  1750 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3800 zł 

I rata  950 zł 

II rata  950 zł 

III rata  950 zł 

IV rata  950 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
3900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 1950 zł 

II rata  1950 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4050 zł 

I rata  1350 zł 

II rata  1350 zł 

III rata  1350 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
2000 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych  suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
4000 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia  suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
3500 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia  suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
3900 zł 
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powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) 

 
450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz. i mniej) 

 
400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych  
(powyżej 30 do 60 godz.) 

 
900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych  
(powyżej 30 do 60 godz.) 

 
800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych – opłata za rok 600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych – opłata za rok 500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za semestr 

 

 

 
 

200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych – opłata za rok 

 

 

 
 

400 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych pierwszego 
stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

350 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 

 

 
 

390 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(30 godz.) 

 
 

 
 

400 zł 
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116. kierunek studiów: psychologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe jednolite magisterskie: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

10500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  10500 zł 

I rata  5250 zł 

II rata  5250 zł 

       opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 10500 zł 

I rata 1050 zł 

II rata 1050 zł 

III rata 1050 zł 

IV rata 1050 zł 

V rata 1050 zł 

VI rata 1050 zł 

VII rata 1050 zł 

VIII rata 1050 zł 

IX rata 1050 zł 

X rata 1050 zł 

2) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
Suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
2500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (wykład obligatoryjny) – 30 godz. 50 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu  
(1 godz.) 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjny wykład 30 godz.+ ćwiczenia  
lub seminarium 15 godz. ) - 45 godz. 

 
200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjny wykład 30 godz.+ ćwiczenia  
lub seminarium 30 godz.) - 60 godz. 

 
350 zł 

powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej (30 godz.) 300 zł 

powtarzanie seminarium rocznego – opłata za rok  700 zł 

powtarzanie seminarium magisterskiego – opłata za semestr 800 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

250 zł 

powtarzanie szkolenia z Podstaw ochrony własności intelektualnej – opłata jednorazowa  
200 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu (1 godz.) 

 
 
 
 

10 zł 
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117. kierunek studiów: psychologia (Psychology) 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne – jednolite magisterskie: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

20500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  18500 zł 

I rata  9250 zł 

II rata  9250 zł 

       opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 18500 zł 

I rata 1850 zł 

II rata 1850 zł 

III rata 1850 zł 

IV rata 1850 zł 

V rata 1850 zł 

VI rata 1850 zł 

VII rata 1850 zł 

VIII rata 1850 zł 

IX rata 1850 zł 

X rata 1850 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
Suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjne, fakultet, przedmiot specjalizacyjny) 
 – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 1 godz. 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium pracy empirycznej – opłata za rok 1500 zł 

powtarzanie seminarium magisterskiego – opłata za semestr 1125 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok 

 
 
 

500 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 1 godz. 

 
 
 
 

10 zł 
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118. kierunek studiów: publikowanie współczesne 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne–zaoczne pierwszego i drugiego stopnia: 
 
 opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

3200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  3200 zł 

I rata  1600 zł 

II rata  1600 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  3600 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata 900 zł 

IV rata 900 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
 
 

opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                  II rata 
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 

                  I rata 
                  II rata 
                  III rata 
                  IV rata 

suma opłat za 
każdy  

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak  

niż: 
1400 zł 
1600 zł 

800 zł 
800 zł 

1800 zł 
450 zł 
450 zł 
450 zł 
450 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego i drugiego stopnia  
 
 
 
 
 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                    II rata 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 
                  I rata 
                  II rata 
                  III rata 
                  IV rata 

suma opłat za 
każdy  

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak  

niż: 
3200 zł 
3400 zł 
1700 zł 
1700 zł 
3600 zł 

900 zł 
900 zł 
900 zł 
900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata 
za rok 140 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 320 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 

8 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 zł 

 

119. kierunek studiów: radiogenomika  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż  

1700 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż  

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 5 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę zajęć)  
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni komputerowej 
(stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia magisterska – opłata za semestr 260 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia magisterska w przypadku wznowienia 
studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów  
z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego przedmiotu Pracownia magisterska 
na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył 

jak za 
powtarzanie 

zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku 

jak za 
powtarzanie 

zajęć 
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120. kierunek studiów: Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and  
Others  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 
więcej jednak  

niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godz. – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
– przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata 
 – proporcjonalnie 

 
 
 
 
 
 

420 zł 

 

 

121. kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
4600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego (maksymalnie dwóch) opłata 
wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
12 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 500 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 1000 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów  
z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub 
innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia 
pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

460 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu – 1 godz. 

 
 

 
 

12 zł 
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122. kierunek studiów: Quantitative Finance  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
 
 

2200 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  2250 € 

I rata  1125 € 

II rata  1125 € 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:  2300 € 

I  rata  230 € 

II rata  230 € 

III rata  230 € 

IV rata 230 € 

V rata 230 € 

VI rata 230 € 

VII rata 230 € 

VIII rata 230 € 

IX rata 230 € 

X rata 230 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat  

za każdy 
powtarzany 
przedmiot,  

nie więcej niż 
2200 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 105 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 210 € 

powtarzanie przedmiotu w innym wymiarze godzinowym, czy seminarium dyplomowego  
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
3,50 €  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

220 €   

3)  Zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach drugiego stopnia 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 

 
 
 

3,50 € 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
3,50 € 
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123. kierunek studiów: slawistyka 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1500 zł  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.) 600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z 
powodu 

niezaliczenia 
seminarium na 

skutek 
niezłożenia 

pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia 
opłata za 

seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 150 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia  
– opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 
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124. kierunek studiów: socjologia 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) 
 
 

Powtarzanie zajęć:  
 
powtarzanie roku studiów na studiach pierwszego stopnia 
 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2100 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach drugiego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2500 zł 

powtarzanie w całości semestralnego wykładu na studiach pierwszego stopnia  
(30 godz.) 

 
150 zł 

powtarzanie w całości powtarzanie w całości semestralnego wykładu i rocznych ćwiczeń na 
studiach pierwszego stopnia (30 godz. + 60 godz.) 

 
500 zł 

powtarzanie w całości semestralnego warsztatu, konwersatorium, seminarium na studiach 
pierwszego stopnia (30 godz.) 

 
200 zł 

powtarzanie w całości semestralnego konwersatorium na studiach pierwszego stopnia  
(40 godz.) 

 
250 zł 

powtarzanie w całości rocznego warsztatu na studiach pierwszego stopnia (60 godz.) 400 zł 

powtarzanie w całości rocznego warsztatu na studiach pierwszego stopnia (90 godz.) 500 zł 

powtarzanie w całości semestralnego wykładu na studiach drugiego stopnia (30 godz.) 180 zł 

powtarzanie w całości semestralnego warsztatu, konwersatorium, seminarium na studiach 
drugiego stopnia (30 godz.) 

 
240 zł 

powtarzanie w całości semestralnego projektu badawczego na studiach drugiego stopnia 
(45 godz.) 

 
360 zł 

powtarzanie w całości semestralnych zajęć w j. obcym na studiach drugiego stopnia  
(45 godz.) 

 
350 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach pierwszego stopnia w wymiarze roku  
400 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach drugiego stopnia w wymiarze roku 500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach 
stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za rok 

 
 

210 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia w przypadku 
wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na 
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach 
stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za rok 250 zł  

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach pierwszego stopnia (tj. zajęcia 
niewymagane do zaliczenia danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które 
student się zapisał, ale ich nie zaliczył  

opłata 
uzależniona od 

typu zajęć na 
które student się 

zapisał ale ich 
nie zaliczył 
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125. kierunek studiów: socjologia cyfrowa 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 

Powtarzanie zajęć:  
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej niż 
5000 zł 

powtarzanie w całości semestralnego wykładu (30 godz.) 280 zł 

powtarzanie w całości ćwiczeń (40 godz.) 350 zł 

powtarzanie w całości semestralnego wykładu i ćwiczeń (30 godz. + 40 godz.) 630 zł 

powtarzanie w całości semestralnych warsztatów (30 godz.) 350 zł 

powtarzanie w całości semestralnego konwersatorium (30 godz.) 350 zł 

powtarzanie w całości rocznego konwersatorium (60 godz.) 700 zł 

powtarzanie w całości warsztatów, konwersatorium, seminarium (45 godz.) 420 zł 

powtarzanie kursu internetowego (15 godz.) 140 zł 

powtarzanie w całości semestralnych zajęć w j. obcym (30 godz.) 350 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku  1000 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

500 zł  

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
 – opłata za semestr/rok 

 
opłata 

uzależniona od 
typu zajęć na 

które student się 
zapisał ale ich 

nie zaliczył 

 

126. kierunek studiów: socjologia interwencji społecznych  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 

Powtarzanie zajęć:  
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej niż 
4500 zł 

powtarzanie w całości semestralnego wykładu (30 godz.) 210 zł 

powtarzanie w całości semestralnych warsztatów (30 godz.) 280 zł 

powtarzanie w całości semestralnego konwersatorium (30 godz.) 280 zł 

powtarzanie w całości semestralnych warsztatów (15 godz.) 140 zł 

powtarzanie w całości kursu internetowego (30 godz.) 210 zł 

powtarzanie w całości semestralnych zajęć w j. obcym (45 godz.) 350 zł 

powtarzanie w całości projektu diagnostyczno-badawczego (90 godz.) 700 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia 
pracy dyplomowej w wymiarze roku (60 godz.) 

 
800 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

450 zł  
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2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

 
opłata 

uzależniona od 
typu zajęć na 

które student się 
zapisał ale ich 

nie zaliczył 

 

127. kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4000 zł 

I rata 2000 zł 

II rata  2000 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 4400 zł 

I rata  1100 zł 

II rata  1100 zł 

III rata  1100 zł 

IV rata  1100 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
 opłata jednorazowa  

 
5500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5500 zł 

I rata 2750 zł 

II rata  2750 zł 

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 5500 zł 

I rata  550 zł 
II rata  550 zł 
III rata  550 zł 
IV rata  550 zł 
V rata  550 zł 
VI rata  550 zł 
VII rata  550 zł 
VIII rata  550 zł 
IX rata  550 zł 
X rata  550 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie roku studiów stacjonarnych 

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) 

 
200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (60 godz.) 400 zł 
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powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych 
 – zaocznych (20 godz.) 

 
200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych – zaocznych 
(powyżej 20 godz.) 

 
400 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 600 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych – opłata za rok 

 

 
 
 

240 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych-zaocznych – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

240 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
Zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodne z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za przedmiot 30 godz. 

 
 
 
 

200 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za przedmiot 30 godz. 

 
200 zł 

 

128. kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne - zaoczne pierwszego stopnia: 
  
opłata za rok studiów 
              opłata jednorazowa 

 
 
 

9100 zł 

              opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 9100 zł 

I rata 4550 zł 

II rata 4550 zł 

             opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 9100 zł 

I rata 910 zł 

II rata 910 zł 

III rata 910 zł 

IV rata 910 zł 

V rata 910 zł 
VI rata 910 zł 

VII rata 910 zł 

VIII rata 910 zł 

IX rata 910 zł 

X rata 910 zł 

2) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
2500 zł 
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powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu  
(1 godz.) 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – opłata za rok 700 zł 

powtarzanie szkolenia z Podstaw ochrony własności intelektualnej 200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

500 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył 
 – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu (1 godz.) 

 
 

10 zł 

 

129. kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 
 

 
opłata jednorazowa 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata 

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
5600 zł  
6000 zł 
3000 zł 
3000 zł 

 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
 
 

       opłata jednorazowa 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                    II rata 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
4600 zł 
5000 zł 
2500 zł 
2500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych pierwszego 
stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych drugiego  
(30 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
(60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
8 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 
(60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia  

 
240 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia 

 
480 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

 
300 zł 
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 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

 
600 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata 
za rok 

 
 
 
 
 
 

560 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu będącego 
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 
rok 

 
 
 
 
 
 

460 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

8 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
 

8 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
 

10 zł 

 

130. kierunek studiów: studia amerykanistyczne  (American  Studies)  

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia: 
 
(dla studentów spoza państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) 

 

 

 

4000 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 6000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) 900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (60 godz.) 1200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

600 zł 

powtarzanie przedmiotu „Otwarte Zebrania Naukowe”  300 zł 

powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) z powodu ich niezaliczenia (10 godz.) 100 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(30 godz.) 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(45 godz.) 

 
 

450 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(60 godz.) 

 
 

600 zł 

 

131. kierunek studiów: studia euroazjatyckie 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
                    II rata 

 
suma opłat za 

powtarzane 
przedmioty nie 
więcej jednak 

niż 4500 zł 
4900 zł 
2450 zł 
2450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – opłata za 1 godz. 
dydaktyczną 

 
11 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) – opłata za 1 godz. dydaktyczną 11 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  330 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 660 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok  

 

450 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

11 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 11 zł 

 

132. kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
1200 zł 
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powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

240 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – 
opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

 

133. kierunek studiów: studia miejskie 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat za 

powtarzane 
przedmioty nie 
więcej jednak 

niż 1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego ćwiczenia (30 godz.) 300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego, wykład lub konwersatorium (30 godz.)  
100 zł 

powtarzanie przedmiotu z liczbą godzin inną niż 30  opłata w 
proporcji do 

opłaty za 
przedmiot  

30-godzinny  

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 300 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

150 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za semestr 

 
opłata w 

proporcji do 
opłaty za 

przedmiot  
30-godzinny 
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134. kierunek studiów: studia regionalne i lokalne 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1375 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2750 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 1000 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

137 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

275 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za semestr 

 
 

 
 

275 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za rok 

 
 

550 zł 

 

135. kierunek studiów: studia wschodnie 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 
więcej jednak  

niż 
930 zł 

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 
więcej jednak  

niż 
1850 zł 
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powtarzanie roku studiów drugiego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 
więcej jednak  

niż 
1850 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  470 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)  675 zł 

Powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

185 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 

420 zł 

 

136. kierunek studiów: Sustainable Development 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym: 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa 
              opłata w dwóch ratach, łącznie w tym: 
                      I rata 
                      II rata 

 
 
 

1700 € 
1800 € 
900 € 
900 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej niż  
  2000 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej niż  
4000 zł 

powtarzanie wykładu, konwersatorium (30 godz.) 300 zł 

powtarzanie ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni eksperymentalnych lub komputerowych  
(30 godz.) 

 
660 zł 

powtarzanie ćwiczeń audytoryjnych (30 godz.)  330 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego (30 godz.) 330 zł 

powtarzanie zajęć terenowych (88 godz.) 880 zł   
(plus 

maksymalny 
koszt noclegu: 

80 zł)  

powtarzanie zajęć z liczbą godzin inną niż 30 wysokość opłaty 
w proporcji do 

opłaty za zajęcia 
30 godzinne 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia  studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do 
złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za semestr                                

 
 
 
 
 

200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia  studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do 
złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej  
w programie studiów – opłata za rok                                

 
 
 
 
 

400 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów danego etapu (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), jeśli student się na nie zapisał,  
ale ich nie zaliczył  

 
wysokość opłaty 

jak za 
powtarzanie 

zajęć 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku  

wysokość opłaty 
jak za 

powtarzanie 
zajęć 

 

137. kierunek studiów: sztuka pisania 

Lp. 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość   

opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1500 zł  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.) 600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z 
powodu 

niezaliczenia 
seminarium na 

skutek 
niezłożenia 

pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia 
opłata za 

seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 
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 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 150 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 

 

138. kierunek studiów: sztuki społeczne 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego – opłata za każde 5 godz. 
zajęć 50 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 600 zł; 
w przypadku 
powtarzania 

ostatniego roku 
studiów między 

innymi z 
powodu 

niezaliczenia 
seminarium na 

skutek 
niezłożenia 

pracy 
dyplomowej 

przewidzianej w 
programie 

kształcenia 
opłata za 

seminarium 
wynosi 300 zł 

(150 zł za 
semestr) 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 150 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za każde 5 godz. zajęć 50 zł 
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139. kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 
więcej jednak 

niż 2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 350 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 700 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za semestr (30 godz.) 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku – opłata za semestr (30 godz.) 300 zł 

 

140. kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

 
 
 

opłata jednorazowa 3400 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 € 

I rata  1700 € 

II rata  1700 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1700 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 3400 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 240 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 480 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  240 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 480 €  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 

 
340 € 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – 
opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 €  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 8 €  

 

141. kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

 

opłata jednorazowa 3400 € 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3400 € 

I rata  1700 € 

II rata  1700 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1700 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 3400 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 210 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 420 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 210 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 420 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

340 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za 1 godz. dydaktyczną 7 €  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 7 €  
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142. kierunek studiów: zarządzanie 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 
opłata za rok studiów:  

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7800 zł 

I rata 3900 zł 

II rata  3900 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 8000 zł 

I rata 2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata  2000 zł 

IV rata  2000 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne pierwszego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w dwóch ratach– łącznie, w tym: 7800 zł 

I rata  3900 zł 

II rata  3900 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 8000 zł 

I rata  2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata  2000 zł 

IV rata  2000 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
  
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w dwóch ratach– łącznie, w tym: 7800 zł 

I rata  3900 zł 

II rata  3900 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 8000 zł 

I rata  2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata  2000 zł 

IV rata  2000 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 
niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia oraz studiów niestacjonarnych  
– zaocznych pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 3 800 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 7600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 380 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 760 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  380 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 760 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

380 zł  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

760 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za semestr  

 
 
 

 
380 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za rok 

 
 

760 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za semestr 

 
380 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za rok 

 
760 zł 

 

143. kierunek studiów: zarządzanie Big Data 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
 
 

opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                   II rata 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 
            I rata 

                   II rata 
                   III rata 
                   IV rata 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
2500 zł 
2800 zł 
1400 zł 
1400 zł 
3100 zł 

775 zł 
775 zł 
775 zł 
775 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach  
stacjonarnych drugiego stopnia – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – opłata za 1 godz. dydaktyczną 10 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia– opłata za rok  

 
 
 
 
 
 

250 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, na 
które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną 

 
 
 
 

10 zł 
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144. kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 
opłata za rok studiów:  

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7800 zł 

I rata 3900 zł 

II rata  3900 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 8000 zł 

I rata 2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata  2000 zł 

IV rata  2000 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne pierwszego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w dwóch ratach– łącznie, w tym: 7800 zł 

I rata  3900 zł 

II rata  3900 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 8000 zł 

I rata  2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata  2000 zł 

IV rata  2000 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
  
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w dwóch ratach– łącznie, w tym: 7800 zł 

I rata  3900 zł 

II rata  3900 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 8000 zł 

I rata  2000 zł 

II rata  2000 zł 

III rata  2000 zł 

IV rata  2000 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 
niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych zaocznych 
pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 3800 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 7600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 380 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 760 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  380 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 760 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 

 
 
 
 
 

380 zł  

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

760 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za semestr 

 
 
 
 

380 zł  

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
– opłata za rok 

 
 

760 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za semestr 

 
380 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – opłata za rok 

 
760 zł 

 

145. kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat  
za powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż  

2100 zł 

 
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia 

suma opłat  
za powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż  

2300 zł 

 
powtarzanie roku studiów drugiego stopnia 

suma opłat  
za powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż  

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę zajęć)  
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni komputerowej 
(stawka za godzinę zajęć) 

 
3 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia i praca licencjacka w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie przedmiotu Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska w wymiarze 
semestru 

500 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca licencjacka 
 w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy 
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia i praca 
licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 
– opłata za rok 

 
 
 
 

230 zł  

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu Pracownia specjalistyczna II w tym praca 
magisterska w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego 
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  

 
jak za 

powtarzanie 
zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku  

jak za 
powtarzanie 

zajęć 

 

146. OPŁATY DODATKOWE 

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce     
(10 godz.) 

 
 
 

150 zł 

powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 200 zł 

powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego (30 godz.) 195 zł 

powtarzanie przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej 200 zł   

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
dodatkowy lektorat języka obcego (60 godz.) 

 
 

1090,20 zł 

dodatkowa weryfikacja biegłości językowej poza programem studiów 150 zł 

opłata za weryfikację biegłości językowej dla uczestników spoza Uniwersytetu 
Warszawskiego 

300 zł 

dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.) 195 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów prowadzone przez Uniwersytet Warszawski,  
a nieokreślone w niniejszym wykazie – opłata według liczby godzin przypisanych  
do przedmiotu (za 30 godz.) 

 

200 zł 

 
 


