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Załącznik nr I/9 do Zarządzenia nr 67/2013 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  
na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach  
magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku 2013/2014 
 

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne 

Stopień 
studiów**  

Pierwszy i drugi 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

NAUKI O RODZINIE 

 
opłaty dla kontynuujących studia – opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** (dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
2 035 zł 

2.  Opłata za powtarzanie semestru 2 035 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku 4 070 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z 
zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

1 ECTS=68 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Stopień 
studiów**  

Pierwszy i drugi 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

NAUKI O RODZINIE 

 
opłaty dla kontynuujących studia – opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Semestralna opłata za semestr studiów 1 430 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 1 430 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 2 860 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Stopień 
studiów**  

Drugi 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

NAUKI O RODZINIE 

 
opłaty dla kontynuujących studia – II rok – absolwenci studiów I stopnia Wydziału Teologicznego 
kontynuujący studia II stopnia od r.a. 2012/2013*** 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Semestralna opłata za semestr studiów 1 330 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 1 330 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 2 660 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli 
kalkulacja kosztów prowadzenia studiów jest różna 
 
*** zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 37/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. ustalono obniżone opłaty dla 
kontynuujących studia na II stopniu absolwentów studiów I stopnia danego wydziału, którzy rozpoczęli naukę w  
r. a. 2012/2013. 
 
 
 



 4

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne 

Stopień 
studiów**  

Jednolite studia magisterskie 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

TEOLOGIA 

 
opłaty dla kontynuujących studia- rok  II i III , opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** (dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
1 290 zł 

2.  Opłata za powtarzanie semestru 1 290 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku 2 580 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z 
zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

1 ECTS=43 zł 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne 

Stopień 
studiów**  

Jednolite studia magisterskie 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

TEOLOGIA 

 
opłaty dla kontynuujących studia- rok IV i V – opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** (dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
1 180 zł 

2.  Opłata za powtarzanie semestru 1 180 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku 2 360 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z 
zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

1 ECTS=40 zł 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Stopień 
studiów**  

Jednolite studia magisterskie 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

TEOLOGIA 

 
opłaty dla kontynuujących studia- rok  II i III , opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Semestralna opłata za semestr studiów 880 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 880 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 1 760 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
 



 7

 
OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 

Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Stopień 
studiów**  

Jednolite studia magisterskie 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

TEOLOGIA 

 
opłaty dla kontynuujących studia- rok IV i V – opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Semestralna opłata za semestr studiów 800 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 800 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 1 600 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Stacjonarne 

Stopień 
studiów**  

Pierwszy 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD 
CHRZEŚCIJAŃSTWEM 

 
opłaty dla kontynuujących studia – opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 

Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Opłata za semestr studiów*** (dot. studiów na drugim i kolejnym 

kierunku) 
2 660 zł 

2.  Opłata za powtarzanie semestru 2 660 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku 5 320 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 

2.  Opłata za punkt ECTS przedmiotu - w przypadku korzystania z 
zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach 
stacjonarnych***  

1 ECTS=90 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe  
** odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla poszczególnych stopni i kierunków jeśli kalkulacja 
kosztów prowadzenia studiów jest różna  
*** dotyczy studentów podejmujących drugi lub kolejny kierunek studiów po 1 października 2012 r.  
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OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 
Wydział TEOLOGICZNY 
Forma 
studiów**  

Niestacjonarne  

Stopień 
studiów**  

Pierwszy 

Kierunek 
/kierunek i 
specjalność 
** 

ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD 
CHRZEŚCIJAŃSTWEM 

 
opłaty dla kontynuujących studia – opłaty dla przyjętych od r.a. 2013/2014 - wszyscy studenci* 
 
Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty 

I.  Zajęcia objęte planem studiów   
1.  Semestralna opłata za semestr studiów 1 870 zł 
2.  Opłata za powtarzanie semestru 1 870 zł 
3.  Opłata za powtarzanie roku studiów 3 740 zł 
4.  Powtarzanie przedmiotu semestralnego  340 zł 
5. Powtarzanie  przedmiotu rocznego  680 zł 
6. Konsultacje dotyczące ponownego zaliczenia przedmiotu w 

związku z decyzją w sprawie warunkowego wpisu na semestr  170 zł 

7. Różnice programowe przy wznowieniu studiów w wyniku 
skreślenia z listy studentów  – jeden przedmiot 300 zł 

8.  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie oraz z 
innych przyczyn 

300 zł/semestr 

II.  Zajęcia nieobjęte planem studiów   
1. Zajęcia nieobjęte planem studiów (w przypadku udzielenia przez 

dziekana zgody na udział w dodatkowych zajęciach poza planem 
studiów) – przedmiot 

340 zł- przedmiot 
1-semestralny 
680 zł- przedmiot 
2-semestralny 
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Semestralne opłaty za kształcenie w ratach 

 
I stopień 

Opłata w II ratach (w 
złotych) 

Opłata w III ratach (w 
złotych) 

Opłata w IV ratach (w 
złotych) 

Opłata 
semestralna 
jednorazowa 
(w złotych) 

rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. 

I 1 018 1 018 I 678 678 I 509 509 
II 1 033 1 040 II 681 685 II 511 515 
      III 698 700 III 516 520 

2035 
(I rok ss* 
Nauki o 
rodzinie)             IV 524 526 

I 1 018 1 018 I 678 678 I 509 509 
II 1 040 1 040 II 685 685 II 515 515 
      III 703 700 III 520 520 

2035 
(II i III rok ss*  

Nauki o 
rodzinie)             IV 527 526 

I 715 715 I 477 477 I 358 358 
II 725 731 II 479 482 II 359 362 
      III 491 493 III 363 366 

1430 
(I rok nz* 
Nauki o 
rodzinie)             IV 368 370 

I 715 715 I 477 477 I 358 358 
II 731 731 II 482 482 II 362 362 
      III 494 493 III 366 366 

1430 
(II i III rok nz* 

Nauki o 
rodzinie)             IV 371 370 

I 1 330 1 330 I 887 887 I 665 665 
II 1 349 1 359 II 890 897 II 668 672 
      III 913 916 III 675 679 

2660 
(I rok ss* 

Italianistyka) 
            IV 684 687 
I 1 330 1 330 I 887 887 I 665 665 
II 1 359 1 359 II 897 897 II 672 672 
      III 919 916 III 679 679 

2660 
(II i III rok ss* 
Italianistyka) 

            IV 689 687 
I 935 935 I 623 623 I 468 468 
II 949 955 II 625 630 II 470 473 
      III 641 643 III 475 478 

1870 
(I rok nz* 

Italianistyka) 
            IV 482 483 
I 935 935 I 623 623 I 468 468 
II 955 955 II 630 630 II 473 473 
      III 646 643 III 478 478 

1870 
(II i III rok nz* 
Italianistyka) 

            IV 485 483 
 

II stopień 
Opłata w II ratach (w 

złotych) 
Opłata w III ratach (w 

złotych) 
Opłata w IV ratach (w 

złotych) 
Opłata 

semestralna 
jednorazowa 
(w złotych) 

rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. 

I 1 018 1 018 I 678 678 I 509 509 
II 1 033 1 040 II 681 685 II 511 515 
      III 698 700 III 516 520 

2035 
(I rok ss* 
Nauki o 
rodzinie)             IV 524 526 

I 1 018 1 018 I 678 678 I 509 509 
II 1 040 1 040 II 685 685 II 515 515 
      III 703 700 III 520 520 

2035 
(II rok ss 
Nauki o 
rodzinie)             IV 527 526 

1430 I 715 715 I 477 477 I 358 358 
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II 725 731 II 479 482 II 359 362 
      III 491 493 III 363 366 

(I rok nz* 
Nauki o 
rodzinie)             IV 368 370 

I 715 715 I 477 477 I 358 358 
II 731 731 II 482 482 II 362 362 
      III 494 493 III 366 366 

1430 
(II rok nz* 
Nauki o 
rodzinie)             IV 371 370 

I 665 665 I 443 443 I 333 333 
II 679 679 II 448 448 II 337 337 
      III 459 458 III 340 340 

1330 
(II rok nz* 
Nauki o 
rodzinie, 

absolwenci 
studiów I 

stopnia WT) 

            IV 345 344 

 
Jednolite studia magisterskie 

Opłata w II ratach (w 
złotych) 

Opłata w III ratach (w 
złotych) 

Opłata w IV ratach (w 
złotych) 

Opłata 
semestralna 
jednorazowa 
(w złotych) 

rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. rata s.zim. s.let. 

I 645 645 I 430 430 I 323 323 
II 654 659 II 432 435 II 324 327 
      III 443 444 III 328 330 

1290 
(I rok ss*) 

            IV 332 334 
I 645 645 I 430 430 I 323 323 
II 659 659 II 435 435 II 327 327 
      III 446 444 III 330 330 

1290 
(II i III rok ss*) 

            IV 335 334 
I 590 590 I 393 393 I 295 295 
II 603 603 II 397 397 II 298 298 
      III 407 406 III 301 301 

1180 
(IV i V rok ss*) 

            IV 306 305 
I 440 440 I 293 293 I 220 220 
II 446 450 II 294 296 II 221 222 
      III 302 303 III 223 225 

880 
(I rok nz*) 

            IV 226 227 
I 440 440 I 293 293 I 220 220 
II 450 450 II 296 296 II 222 222 
      III 304 303 III 225 225 

880 
(II i III rok nz*) 

            IV 228 227 
I 400 400 I 267 267 I 200 200 
II 409 409 II 270 270 II 202 202 
      III 277 276 III 204 204 

800 
(IV i V rok nz*) 

            IV 207 207 
* nz – studia niestacjonarne zaoczne 
* ss – studia stacjonarne 

 


