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Załącznik do zarządzenia Rektora  
nr 21 z dnia 8 maja 2019 r. 

 

 

 

1. Wysokość opłat na studiach pierwszego stopnia 
 

studia 

opłaty na studia ch pierwszego stopnia  

za 
semestr  

za każdy rok 
akademicki 
(opłata w 

ratach – 10 
rat w roku) 

za powtarzanie 
zajęć 

niezaliczonych  
z powodu 

niezadowalaj ących 
wyników w nauce 

za zajęcia 
nieobj ęte 
planem 
studiów 

przekraczaj ące 
udost ępniony 

studentom 
dodatkowy 

limit 6 punktów 
ECTS 

stacjonarne w 
języku polskim  

(obywatele 
polscy ) 

nie 
dotyczy 

nie  
dotyczy 

150 PLN za 1 punkt 
ECTS 

150 PLN za  
1 punkt ECTS 

stacjonarne w 
języku polskim 
(cudzoziemcy)  

1800 
EUR 

3800 EUR 
(jedna rata 
380 EUR) 

60 EUR za 1 punkt 
ECTS 

60 EUR za  
1 punkt ECTS 

stacjonarne w 
języku 

angielskim  
(obywatele 

polscy i 
cudzoziemcy)  

2000 
EUR 

4200 EUR 
(jedna rata 
420 EUR) 

70 EUR za 1 punkt 
ECTS 

70 EUR za  
1 punkt ECTS 

niestacjonarne, 
popołudniowe, 
oraz sobotnio-

niedzielne 
(obywatele 

polscy i 
cudzoziemcy)  

3600 
PLN 

7400 PLN 
(jedna rata 
740 PLN) 

150 PLN za 1 punkt 
ECTS 

150 PLN za  
1 punkt ECTS 
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2. Wysokość opłat na studiach drugiego stopnia 
 

studia 

opłaty na studia ch drugiego stopnia  

za 
semestr  

za każdy 
rok 

akademicki 
(opłata w 

ratach – 10 
rat w roku)  

za powtarzanie 
zajęć 

niezaliczonych z 
powodu 

niezadowalaj ących 
wyników w nauce 

za zajęcia 
nieobj ęte planem 

studiów 
przekraczaj ące 
udost ępniony 

studentom 
dodatkowy limit 6 

punktów ECTS  
stacjonarne w 
języku polskim 

(obywatele 
polsc y) 

nie 
dotyczy 

nie  
dotyczy 

150 PLN za 1 punkt 
ECTS 

150 PLN za  
1 punkt ECTS 

stacjonarne w 
języku polskim 
(cudzoziemcy)  

1800 
EUR 

3800 EUR 
(jedna rata 
380 EUR) 

60 EUR za 1 punkt 
ECTS 

60 EUR za 1 punkt 
ECTS 

stacjonarne w 
języku 

angielskim – 
kierunek finanse 
i rachunkowo ść 

(obywatele 
polscy i 

cudzoziemcy)  

2550 
EUR 

5300 EUR 
(jedna rata 
530 EUR) 

90 EUR za 1 punkt 
ECTS 

90 EUR za 1 punkt 
ECTS 

stacjonarne w 
języku 

angielskim – 
pozostałe 
kierunki  

(obywatele 
polscy i 

cudzoziemcy)  

1900 
EUR 

4000 EUR 
(jedna rata 
400 EUR) 

70 EUR za 1 punkt 
ECTS 

70 EUR za 1 punkt 
ECTS 

niestacjonarne, 
popołudniowe, 
oraz sobotnio-

niedzielne 
(obywatele 

polscy i 
cudzoziemcy)  

3600 
PLN 

7400 PLN 
(jedna rata 
740 PLN) 

150 PLN za 1 punkt 
ECTS 

150 PLN za  
1 punkt ECTS 

 


