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I. Czesne (opłata roczna) 
 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne     Cena promocyjna   

I i II rok studiów  

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 6300 zł       

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  6500 zł (jedna rata 3250 zł)    

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  7000 zł (pierwsza rata 1000 zł, pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda) 

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 1000 zł.     
  

III rok studiów 

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 6800 zł        

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  7000 zł (jedna rata 3500 zł)   

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  7500 zł (pierwsza rata 1500 zł pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda ) 

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 1500 zł.     
  

Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne  

I i II rok studiów  

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 5900 zł      

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  6400 zł (jedna rata 3200 zł)  

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  6850 zł (pierwsza rata 850 zł, pozostałe 

        dziesięć rat po 600 zł każda )                   

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 850 zł.        
 

III rok studiów  

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 6400 zł       

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  6900 zł (jedna rata 3450 zł)  

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  7350 zł (pierwsza rata 1350 zł, pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda) 

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 1350 zł.     
  

Studia drugiego stopnia, stacjonarne  

I rok studiów 

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 6300 zł       

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  6500 zł (jedna rata 3250 zł)    

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  7000 zł (pierwsza rata 1000 zł, pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda) 

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 1000 zł.     
  

II rok studiów 

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 6800 zł       

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  7000 zł (jedna rata 3500 zł)   

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  7500 zł (pierwsza rata 1500 zł pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda ) 

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 1500 zł.      

    

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

I  rok studiów 

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 5900 zł      

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  6400 zł (jedna rata 3200 zł)  

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  6850 zł (pierwsza rata 850 zł, pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda )                   

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 850 zł.      
  

II rok studiów 

czesne dla płatności w formie jednorazowej opłaty rocznej 6400 zł       

czesne dla płatności w formie dwóch opłatach ratalnych  6900 zł (jedna rata 3450 zł)  

czesne dla płatności w formie 11-stu opłat ratalnych:  7350 zł (pierwsza rata 1350 zł, pozostałe 

         dziesięć rat po 600 zł każda) 

wysokość opłaty administracyjnej zawartej w czesnym: 1350 zł.      



 

 

 

II. Czesne dla wszystkich stopni i lat  w wysokości standardowej:  1000 zł miesięcznie  

 

III. Czesne dla studentów powtarzających rok:  50% wysokości czesnego 

  obowiązującego na danym roku  

 

IV. Czesne w trakcie urlopu (rezerwacja miejsca)   1000 zł za semestr  

 

V. Czesne dla studentów powtarzających ostatni rok 

 studiów w zakresie seminarium dyplomowego: 1500 zł za semestr  

 

VI. Opłata rekrutacyjna      500 zł  

 

VII. Opłata za powtarzanie zajęć    500 zł za każdy powtarzany 

  przedmiot 

 

VIII. Roczna opłata za wybór podwójnej specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej:  

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne    3000 zł 

 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne   2000 zł 

 

IX. Opłata za uzupełnianie różnic programowych  300 zł za każdy uzupełniany 

  przedmiot  

 

X. Opłaty za usługi dodatkowe: 

 

Kurs wyrównawczy z zakresu języka specjalności 900 zł za semestr 

 

Przedmiot nadobowiązkowy    500 zł za każdy przedmiot 

 

XI. Opłaty za dokumenty wydawane studentowi przez Uczelnię  

 

1. Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł, 

2. Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł 

3.  Opłata za wydanie indeksu - 4 zł, 

3.  Opłata za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł, 

4. Opłata za wydanie duplikatu dyplomu - 20 zł, 

5 Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł, 

6. Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim - 20 zł, 

7. Opłata za wydanie dodatkowego suplementu do dyplomu w języku angielskim - 20 zł, 

8. Opłata za sporządzenie wypisu z dokumentacji przebiegu studiów - 40 zł, 

 

XII.  Zniżka rodzinna – 25% wysokości czesnego dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny  

   (rodzeństwo, małżonek, rodzic, dziecko). 

 


