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Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 

 
Rok 

studiów 

 

Odpłatność 
za rok 

 

Odpłatność 
za semestr 

 

Wysokość rat w        

przypadku opłaty 

wnoszonej w 2 ratach  

Wysokość rat w 
przypadku opłaty 

wnoszonej w 4 ratach  

Wysokość rat w 
przypadku opłaty 

wnoszonej w 8 ratach  

I 3.400 zł 1.700 zł 

I  rata  -  1.700 zł 
II rata  -  1.700 zł 

 

I rata  - 850 zł 
II rata  - 850 zł 
III rata  - 850 zł 
IV rata  - 850 zł 

I rata  - 425 zł 
II rata  - 425 zł  
III rata  - 425 zł 
IV rata  - 425 zł 
V rata  - 425 zł 
VI rata  - 425 zł 
VII rata  - 425 zł 
VIII rata  - 425 zł 

II 3.200 zł 1.600 zł 

I  rata  -  1.600 zł 
II rata  -  1.600 zł 

 

I rata  - 800 zł 
II rata  - 800 zł 
III rata  - 800 zł 
IV rata  - 800 zł 

I rata  - 400 zł 
II rata  - 400 zł 
III rata  - 400 zł 
IV rata  - 400 zł 
V rata  - 400 zł 
VI rata  - 400 zł 
VII rata  - 400 zł 
VIII rata  - 400 zł 

III 3.200 zł 1.600 zł 

I  rata  -  1.600 zł 
II rata  -  1.600 zł 

 

I rata  - 800 zł 
II rata  - 800 zł 
III rata  - 800 zł 
IV rata  - 800 zł 

I rata  - 400 zł 
II rata  - 400 zł 
III rata  - 400 zł 
IV rata  - 400 zł 
V rata  - 400 zł 
VI rata  - 400 zł 
VII rata  - 400 zł 
VIII rata  - 400 zł  
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Wysokość opłat za kształcenie studentów (absolwentów WSHP) na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 

 

 
Rok 

studiów 

 

Odpłatność 
za rok 

 

Odpłatność 
za semestr 

 

Wysokość rat w         

przypadku opłaty 

wnoszonej w 2 ratach  

Wysokość rat w 
przypadku opłaty 

wnoszonej w 4 ratach  

Wysokość rat w 
przypadku opłaty 

wnoszonej w 8 ratach  

I 3.600 zł 1.800 zł 
I  rata  -  1.800 zł 
II rata  -  1.800 zł 

I rata  - 900 zł 
II rata  - 900 zł 
III rata  - 900 zł 
IV rata  - 900 zł 

I rata  - 450 zł 
II rata  - 450 zł 
III rata  - 450 zł 
IV rata  - 450 zł 
V rata  - 450 zł 
VI rata  - 450 zł 
VII rata  - 450 zł 
VIII rata  - 450 zł 

II 3.400 zł 1.700 zł 

I  rata  -  1.700 zł 
II rata  -  1.700 zł 

 

I rata  - 850 zł 
II rata  - 850 zł 
III rata  - 850 zł 
IV rata  - 850 zł 

I rata  - 425 zł 
II rata  - 425 zł  
III rata  - 425 zł 
IV rata  - 425 zł 
V rata  - 425 zł 
VI rata  - 425 zł 
VII rata  - 425 zł 
VIII rata  - 425 zł 
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Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 

 
Rok 

studiów 

 

Odpłatność 
za rok 

 

Odpłatność 
za semestr 

 

Wysokość rat w         

przypadku opłaty 

wnoszonej w 2 ratach  

Wysokość rat w 
przypadku opłaty 

wnoszonej w 4 ratach  

Wysokość rat w 
przypadku opłaty 

wnoszonej w 8 ratach  

I 4.000 zł 2.000 zł 

I  rata  -  2.000 zł 
II rata  -  2.000 zł 

 

I rata  - 1.000 zł 
II rata  - 1.000 zł 
III rata  - 1.000 zł 
IV rata  - 1.000 zł 

I rata  - 500 zł 
II rata  - 500 zł  
III rata  - 500 zł 
IV rata  - 500 zł 
V rata  - 500 zł 
VI rata  - 500 zł 
VII rata  - 500 zł 
VIII rata  - 500 zł 

II 4.000 zł 2.000 zł 

I  rata  -  2.000 zł 
II rata  -  2.000 zł 

 

I rata  - 1.000 zł 
II rata  - 1.000 zł 
III rata  - 1.000 zł 
IV rata  - 1.000 zł 

I rata  - 500 zł 
II rata  - 500 zł  
III rata  - 500 zł 
IV rata  - 500 zł 
V rata  - 500 zł 
VI rata  - 500 zł 
VII rata  - 500 zł 
VIII rata  - 500 zł 
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Inne opłaty:  

 
1.  powtarzanie semestru na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 1700 zł za każdy powtarzany semestr 

2.  powtarzanie przez absolwenta WSHP semestru na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia   1800 zł za każdy powtarzany semestr 

3.  powtarzanie semestru na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia 2000 zł za każdy powtarzany semestr 

4.  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 na studiach pierwszego stopnia 

200 zł za każdy semestr 

5.  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 na studiach drugiego stopnia 

300 zł za każdy semestr 

6.  powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 50 zł  

7.  zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku –tzw. różnice programowe 
50 zł za każdą różnicę 

8.  opłata za wznowienie studiów  85 zł. 

9.  opłata za indywidualną organizację studiów  100 zł za miesiąc 

10.  przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej poza terminem innym niż wyznaczony  

w zarządzeniu Dziekana/Rektora 
300 zł 
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 Zgodnie § 36 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861) 

1. Opłaty wynoszą:  

1) 4 zł – za wydanie indeksu; 

2) 20 zł:  

a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy: – dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, – 

suplementu do dyplomu w języku obcym,  

b) za wydanie duplikatu: – dyplomu ukończenia studiów, – suplementu do dyplomu; 

3) 22 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej; 

4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. 

2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

 

 

 Zgodnie § 37 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861) 

1. Opłaty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy uczelni lub w miejscu wyznaczonym przez 

rektora. 

2. Opłatę, o której mowa w § 36 ust. 1 pkt 4, wnosi się odpowiednio:  

1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez dyrektora 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;  

2) na rachunek bankowy uczelni albo w miejscu wyznaczonym przez rektora – w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez 

uczelnię. 

 

 

 Zgodnie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861) 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:  

1) w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;  

2) w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej – opłata wynosi 100 zł. 
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Terminy opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 

 

 

TERMINY PŁATNOŚCI 

w przypadku opłaty 

wnoszonej w 2 ratach  
w przypadku opłaty 

wnoszonej w 4 ratach  
w przypadku opłaty 

wnoszonej w 8 ratach  

05.10.2020 r. 05.10.2020 r. 05.10.2020 r. 

05.02.2021 r. 05.12.2020 r. 05.11.2020 r. 

 05.03.2021 r. 05.12.2020 r. 

 05.05.2021 r. 05.01.2021 r. 

  05.02.2021 r. 

  05.03.2021 r. 

  05.04.2021 r. 

  05.05.2021 r. 

 

 

W przypadku, gdy pierwsze zajęcia w semestrze zimowym dla studentów pierwszego roku studiów odbywają się po dniu 10 października, 

student wnosi opłatę za pierwszą ratę płatności do końca października. 

 


