
 
Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub 
studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów 

na rok akademicki 2019/2020 

 
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

 
kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe 

 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: 

I rata 

II rata  

6000 zł 

3000 zł 

3000 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: 

I rata 

II rata  

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych 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: 

I rata 

II rata  

6000 zł 

3000 zł 

3000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

90 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 

na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

 

 

 

 

 



– opłata za rok 500 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 

na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego i drugiego stopnia  

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

1140 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym  

w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa 

specjalność jest realizowana poza limitem określonym w  § 2 pkt 13) 

 

 

 

500 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów 

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył 

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

 

kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations 

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

1) Studia stacjonarne: 

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa: 3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów 

 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot, nie 

więcej jednak 

niż:  

3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku   



– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

50 euro 

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 

 

 

 

 

600 euro 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

 

kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations 

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

1) Studia stacjonarne: 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów 

 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot, nie 

więcej jednak 

niż:  

3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

50 euro 

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 

 

600 euro 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

 
kierunek studiów: Polityka społeczna 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

2500 zł 

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS  

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

90 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 na studiach stacjonarnych 

opłata za rok na studiach niestacjonarnych 

 

 

 

 

 

500 zł 

840 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

 

 

 



- 1 punkt ECTS 90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie 

zaliczył 

 – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na określonym kierunku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

3) Szkolenia: 

Szkolenie specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej – opłata 

jednorazowa 

 

2995 zł 

 
kierunek studiów: Organizowanie rynku pracy 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 

 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

2500 zł 

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS  

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

90 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 

2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym  

w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa 

specjalność jest realizowana poza limitem określonym w  § 2 pkt 13) 

 – brak tej możliwości dodatkowych zajęć 

 

 

 

 

- 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego   



w § 2 pkt 13  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie 

zaliczył  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na określonym kierunku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

- 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

 

kierunek studiów: Politologia 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa:  

 

 

4600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

4800 zł 

2400 zł 

2400 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa:  

 

5300 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

5600 zł 

2800 zł 

2800 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: 

I rata 

II rata  

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia 

 

 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

4600 zł 



opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

4800 zł 

2400 zł 

2400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia 

              

 

 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

 

5300 zł 

             opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

                     I rata 

                     II rata 

5600 zł 

2800 zł 

2800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 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 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia  

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

 

500 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 na studiach niestacjonarnych-zaocznych pierwszego 

stopnia  

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

 

920 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 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia 

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

1060 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

 

 



w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia   

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

 – 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie 

zaliczył na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

 

 

90 zł 

dodatkowe zajęcia - specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów 

definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać, 

jeśli dodatkowa specjalizacja jest realizowana poza limitem określonym  

w § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 

– opłata za semestr: 500 zł 

dodatkowe zajęcia - specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów 

definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać 

jeśli dodatkowa specjalność  jest realizowana poza limitem określonym  

w § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia  

– opłata za semestr: 

 

 

 

 

1000 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na określonym kierunku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 90 zł 

 

kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science 

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

1) Studia stacjonarne: 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 

 

3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów 

 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot, nie 

więcej jednak 

niż:  

3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego  50 euro 



– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

50 euro 

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 

 

 

 

 

 

600 euro 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

dodatkowe zajęcia – specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym 
w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa 
specjalność jest realizowana poza limitem określonym w  § 2 pkt 13), na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  
– opłata za semestr 200 euro 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

 

kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science 

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

1) Studia stacjonarne: 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 

 

3000 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów 

 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot, nie 

więcej jednak 

niż:  

3000 euro 



opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

3000 euro 

1500 euro 

1500 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

50 euro 

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 

 

 

 

 

 

600 euro 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

dodatkowe zajęcia - specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym 

w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa 

specjalność jest realizowana poza limitem określonym  

w § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  – opłata za semestr: 250 euro 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 50 euro 

 

kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa:  

 

 

4650 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

4900 zł 

2450 zł 

2450 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa:  

 

5700 zł 



opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

6000 zł 

3000 zł 

3000 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: 

I rata 

II rata  

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia  

 

 

 

 

 

opłata jednorazowa:  

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

4650 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

4900 zł 

2450 zł 

2450 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia 

 

 

 

 

 

opłata jednorazowa:  

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

5700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

6000 zł 

3000 zł 

3000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata wg 

liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 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 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

– opłata za rok 

 

500 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 na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia  

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

930 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 na studiach niestacjonarnych - zaocznych drugiego stopnia  

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

1140 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

dodatkowe zajęcia – specjalizacja na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z Regulaminem Studiów 

definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać 

jeśli dodatkowa specjalizacja jest realizowana poza limitem określonym  

w § 2 pkt 13)  

– opłata za semestr 

 

 

 

 

 

 

500 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia  – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych 

do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie 

zaliczył na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg 

liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 

 

90 zł 

 

kierunek studiów: Studia euroazjatyckie 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 

 

 

 

opłata jednorazowa:  

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

2500 zł 



opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata  

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 

stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS  

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych  

do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 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 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 

– opłata za rok 

 

 

 

 

 

500 zł 

2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych   

 – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie 

zaliczył na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

 

 

kierunek studiów: Europeistyka – integracja europejska (profil praktyczny) 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 

 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

 2500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 



powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 

stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 

 – 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 

przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 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 na studiach stacjonarnych  

– opłata za rok  

 

 

 

 

 

500 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby 

punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie 

zaliczył na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu  

- 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych   

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

                     90 zł 

 
 
kierunek studiów: European Politics and Economics 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) studia w języku angielskim, studia stacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok 
studiów 
opłata jednorazowa 

  

2800 euro 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

2800 euro  

1400 euro 

1400 euro  

2) powtarzanie roku studiów  
opłata jednorazowa 

 

 

 

 

 

 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż:  

2800 euro 



opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

 

I rata 

II rata 

2800 euro  

1400 euro 

1400 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 
przedmiotu 
1 punkt ECTS 

 

 

                45 euro 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru – opłata wg liczby 
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 
1 punkt ECTS 

 

                45 euro 

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 

 

 

 

 540 euro 

3) zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 
1 punkt ECTS 

 

                45 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – 
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 
 1 punkt ECTS 

 

                45 euro 

dodatkowe zajęcia - specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów 

definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać 

jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym  

w § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  – opłata za 
semestr: 

 

 

 

 

200 euro 

 
kierunek studiów: Europeistyka – studia europejskie  

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 

 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych I i II stopnia 

 

 

 

opłata jednorazowa: 

suma opłat za 

każdy 

powtarzany 

przedmiot nie 

więcej jednak 

niż: 

 2500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 

II rata 

2800 zł 

1400 zł 

1400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach 

stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 

przedmiotu 

 – 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku  

na studiach stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 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 na studiach stacjonarnych  

– opłata za rok  

 

 

 

 

 

500 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

Dodatkowe zajęcia - specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów 

definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać 

jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym  

w  § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych  

– opłata za semestr 

 

 

 

 

 

500 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego  

w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia – 

opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie 

zaliczył na studiach stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu  

- 1 punkt ECTS 

 

 

 

90 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych I i II 

stopnia  

– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu  

– 1 punkt ECTS 

 

 

 

 

90 zł 

 

 

 

 

 

 
 

sprawdził 
   

 

zatwierdził 

     

_______________    _______________ 

 

 


