
Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach 
niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte 

programem studiów 

 

 

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI 

INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH 

1.1. kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4000 zł 

I rata 2000 zł 

II rata  2000 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 4400 zł 

I rata  1100 zł 

II rata  1100 zł 

III rata  1100 zł 

IV rata  1100 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
 opłata jednorazowa  

 
5500 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 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie roku studiów stacjonarnych 

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2400 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2400 



powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30 
godz.) 

200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (60 godz.) 400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych – 
zaocznych (20 godz.) 

 
200 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych – 
zaocznych (powyżej 20 godz.) 

 
400 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 600 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 
studiów 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 semestr 

 

 
 

240 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 
studiów 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 

 

 

480 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 
studiów 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 – opłata za semestr 

 

 

 
240 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 
studiów 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 

 

 

480 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
Zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodne z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za przedmiot 30-godzinny 

 
 

200 zł 
 
 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 ECTS 

 
50 zł 

 

 

 

 

 

sporządził  sprawdził  zatwierdził 
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