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opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3000 € 
I rata 1500 € 
II rata  1500 € 

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na  drugim lub kolejnym 
kierunku studiów w formie stacjonarnej: 
 
opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 
 

2400 zł 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2400 zł 

I rata 1200 zł 

2) 

II rata  1200 zł 
Powtarzanie zaj ęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  1200 zł 
powtarzanie roku studiów 2400 zł 

3) 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 
przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
75 zł 

Zajęcia nieobj ęte planem studiów: 
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 
 
konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z 
powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie 
zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych 

4) 

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

75 zł 
 
 

 

1.3. kierunek studiów: bioetyka 
 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  

Studia stacjonarne drugiego stopnia na drugim lub k olejnym kierunku studiów  
w formie stacjonarnej: 
 
 
opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 
 
 

2400 zł 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2400 zł 

I rata 1200 zł 
II rata  1200 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2400 zł 
I rata 800 zł 
II rata  800 zł 

1) 

III rata 800 zł 
Powtarzanie zaj ęć: 
 
powtarzanie semestru 

 
 

1000 zł 
powtarzanie roku  2000 zł 
powtarzanie przedmiotu semestralnego (30 godz.)  200 zł 

2) 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)  400 zł 
Zajęcia nieobj ęte planem studiów: 
 
dodatkowa specjalność (w przypadku, gdy student podjął studia w roku akademickim 
2012/2013 – z decyzją o przyjęciu na studia po 30.09.2012 lub później opłatę można 
pobrać jeśli dodatkowa specjalność nie jest realizowana  
w ramach dodatkowych punktów ECTS, o których mowa w art. 170a ust. 2 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym) 

w zależności od 
liczby pkt ECTS 

przypisanych 
specjalizacji  

(50 zł za 1 pkt 
ECTS) 

zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych 200 zł 

3) 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 200 zł 
 

1.4. kierunek studiów: kognitywistyka 
 



 35 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na drugim lub  kolejnym kierunku studiów 
w formie stacjonarnej: 
 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 

 
 
 
 

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

I rata 1800 zł 
II rata  1700 zł 

opłata w pięciu ratach – łącznie, w tym: 3500 zł 
I rata 700 zł 
II rata 700 zł 
III rata 700 zł 
IV rata 700 zł 

1) 

V rata 700 zł 
Powtarzanie zaj ęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

 
 

1700 zł 
powtarzanie roku studiów 3400 zł 
powtarzanie przedmiotu semestralnego – wykład (30 godz.)  150 zł 
powtarzanie przedmiotu semestralnego – ćwiczenia (30 godz.)  200 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego –  ćwiczenia (30 godz.) i wykład (30 
godz.) 

350 zł 

2) 

powtarzanie laboratorium lub zajęć komputerowych (30 godz.) 250 zł 
Zajęcia nieobj ęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych 200 zł 

3) 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 200 zł 
 
 

2. INSTYTUT SOCJOLOGII 
2.1. kierunek studiów: socjologia 

 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  

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

opłata jednorazowa  

 
 
 

5200 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 

pierwszego stopnia – opłata za II rok studiów: 
opłata jednorazowa  

 
4700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  5000 zł 
I rata  2500 zł 
II rata  2500 zł 

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

1) 

I  rata  500 zł 


