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Zarządzenie Nr 112/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim  
w roku akademickim 2013/2014 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust.1 pkt 
1,1a,1b, 2, 3 i 4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

  
§ 1. Uniwersytet Wrocławski pobiera, z zastrzeżeniem § 3, opłaty za: 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie 
uczestników  niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

2) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz 
stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających 
wyników w nauce; 

3) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w ramach zajęć 
nieobjętych planem studiów; 

4) powtarzanie i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów z języka 
obcego; 

5) powtarzanie zajęć z przedmiotów przewidzianych w standardach 
kształcenia nauczycieli i zajęcia nieobjęte planem studiów, realizowane w 
Centrum Edukacji Nauczycielskiej; 

6) powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników w nauce; 

7) powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego; 
8) kształcenie studentów na studiach prowadzonych w języku angielskim; 
9) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeśli są to studia na 

drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej. 
10) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku 

korzystania z  zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym 
w art. 170a ust. 2  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
§ 2.1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 pkt 1-3,6,9,10  określają: 
 1/ Załącznik nr 1 na Wydziale Chemii; 
 2/ Załącznik Nr 2 na Wydziale Filologicznym; 
 3/ Załącznik Nr 3 na Wydziale Fizyki i Astronomii; 
 4/ Załącznik Nr 4 na Wydziale Matematyki i Informatyki; 
 5/ Załącznik Nr 5 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych; 
 6/ Załącznik Nr 6 na Wydziale Nauk Biologicznych; 
 7/ Załącznik Nr 7 w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska; 
 8/ Załącznik Nr 8 na Wydziale Biotechnologii; 
 9/ Załącznik Nr 9 na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; 
        10/ Załącznik Nr 10 na Wydziale  Nauk Społecznych; 
        11/ Załącznik Nr 11 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 
 
2. Załącznik Nr 12 do zarządzenia określa wysokość opłat za: 

1/ powtarzanie  i  dodatkowe  zajęcia  nieobjęte planem studiów z języka  
    obcego; 
2/ powtarzanie  zajęć  z    przedmiotów  przewidzianych  w    standardach  
    kształcenia  nauczycieli i zajęcia nieobjęte planem studiów, realizowane  
    w Centrum Edukacji Nauczycielskiej; 

 3/ powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego. 
 
3. Wysokość opłat za kształcenie studentów z obywatelstwem polskim na studiach 

prowadzonych w języku angielskim określa Załącznik nr 13 do zarządzenia. 
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4. Wysokość opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w języku angielskim 

finansowane lub dofinansowywane ze środków pozabudżetowych określa Załącznik nr 14  
do zarządzenia. 

 
5. Zasady odpłatności za studia dla cudzoziemców określa odrębne zarządzenie 

Rektora. 
  

§ 3. Dziekan, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na 
nieodpłatny udział w wybranych zajęciach prowadzonych w ramach studiów 
anglojęzycznych przez osoby studiujące w języku polskim, uwzględniając możliwości 
dydaktyczne i finansowe jednostki prowadzącej studia. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik Nr 1 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 
 

1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Chemii 

 
WYDZIAŁ CHEMII 

 

Lp. Kierunek 
Roczna opłata w zł 

w roku akademickim 
2013/2014 

1.  
Chemia Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 7000 
II - 7000 

III - 7000 

2.  
Chemia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 6500 
II - 6500 

3.  Chemia IIo niestacjonarne  I - 3000 
II - 3000 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 2 

          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Filologicznym 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Lp. Kierunek 

Roczna opłata w zł 
 w roku akademickim 

2013/2014 

1.  

Antropologia literatury, teatru i filmu  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 6000 

2.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5200 
II – 5200 

III – 5200 

3.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5500 
II – 5500 

4.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność Journalism and Social 
Communication  
IIo stacjonarne 

I – 2800 
II – 2800 

5.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność Journalism and Social 
Communication  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 2240 
 

6.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Io 

niestacjonarne 
I - 4800 

II - 4800 
III - 4800 

7.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna IIo 

niestacjonarne 
I - 4800 

II - 4800 

8.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
specjalność Journalism and Social 
Communication IIo niestacjonarne 

I - 3000 
II - 3000 

9.  
Filologia polska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 
II – 5000 

III – 5000 

10.  
Filologia polska  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4500 
II – 4500 

11.  
Filologia polska  
Io niestacjonarne 

I – 4000 
II – 4000 

III – 3000 

12.  
Filologia polska  
IIo niestacjonarne 

I – 4000 
II – 3000 
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13.  
Filologia – specjalność: filologia angielska   
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4800 
II – 4800 

III – 4800 

14.  
Filologia – specjalność: filologia angielska   
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5600 
II – 5000 

15.  
Filologia – specjalność: filologia angielska   
Io niestacjonarne 

I – 3900 
II – 4200 

III – 4400 

16.  
Filologia – specjalność: filologia angielska   
IIo niestacjonarne 

I – 5200 
II – 4600 

17.  
Filologia – specjalność: filologia czeska   
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5400 
II – 5400 

III – 5400 

18.  
Filologia – specjalność: filologia czeska   
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 
II – 5000 

19.  
Filologia – specjalność: filologia czeska   
Io niestacjonarne 

I – 5000 

20.  
Filologia – specjalność: filologia czeska   
IIo niestacjonarne 

II – 4600 

21.  
Filologia – specjalność: filologia francuska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

  I - 4500 
 II - 4500 
III - 4500 

22.  
Filologia – specjalność: filologia francuska  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

 I - 5500 
II - 5500 

23.  
Filologia – specjalność: filologia francuska   
IIo niestacjonarne 

 I  - 5000 
 II - 5000 

24.  
Filologia – specjalność: filologia germańska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

  I  - 4900 
 II  - 5100 
III - 5100 

25.  
Filologia – specjalność: filologia germańska   
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I   - 5200 
II  - 5400 

26.  
Filologia – specjalność: filologia germańska   
Io niestacjonarne  

  I - 4500 
 II - 4700 
III - 4700 

27.  
Filologia – specjalność: filologia germańska   
IIo niestacjonarne 

I – 4800 
II – 5000 

28.  
Filologia – specjalność: filologia hiszpańska   
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 
II – 5000 

III – 5000 

29.  
Filologia – specjalność: filologia hiszpańska   
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5800 
II – 5800 

30.  
Filologia – specjalność: filologia hiszpańska   
IIo niestacjonarne 

I – 5400 
II – 5400 

31.  

Filologia – specjalność: filologia indyjska i kultura 
Indii   
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 
II – 5000 

III – 5000 

32.  
Filologia – specjalność: filologia klasyczna i 
kultura śródziemnomorska   
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 

I – 4800 
II – 4800 

III – 4800 
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kolejnym kierunku studiów 

33.  

Filologia – specjalność: filologia klasyczna i kultura 
śródziemnomorska   
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 
II – 5000 

34.  
Filologia – specjalność: filologia klasyczna  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4500 
II – 4500 

III – 4500 

35.  
Filologia – specjalność: filologia klasyczna  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4500 
II – 4500 

36.  
Filologia – specjalność: filologia niderlandzka  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5500 
II – 5500 

III – 5500 

37.  
Filologia – specjalność: filologia niderlandzka  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5300 
II – 5300 

38.  
Filologia – specjalność: filologia niderlandzka  
Io niestacjonarne 

I – 4500 
II – 4500 

III – 4500 

39.  
Filologia – specjalność: filologia rosyjska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 
II – 5000 

III – 5000 

40.  
Filologia – specjalność: filologia rosyjska  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4000 
II – 4000 

41.  
Filologia – specjalność: filologia rosyjska 
Io niestacjonarne (zaoczne) 

I – 4200 
II – 4200 

III – 4200 

42.  
Filologia – specjalność: filologia rosyjska  
IIo niestacjonarne  (zaoczne) 

I – 3500 
II – 3500 

43.  
Filologia – specjalność: filologia rosyjska 
Io niestacjonarne (wieczorowe) 

I – 5000 
II – 5000 

III – 5000 

44.  
Filologia – specjalność: filologia rosyjska  
IIo niestacjonarne (wieczorowe) 

II – 4600 
II – 4600 

45.  

Filologia – specjalność: filologia serbska i 
chorwacka  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4500 
II – 4500 

III – 4500 

46.  
Filologia – specjalność: filologia serbska i chorwacka  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 3300 
II – 3300 

47.  
Filologia – specjalność: filologia ukraińska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5400 
II – 5400 

III – 5400 

48.  
Filologia – specjalność: filologia ukraińska  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 3500 
II – 3500 

49.  
Filologia – specjalność: filologia ukraińska  

Io niestacjonarne 
I – 5000 

II – 5000 
III – 5000 

50.  
Filologia – specjalność: judaistyka Io stacjonarne, 
jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 6000 
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51.  
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 3800 
II – 3800 

III – 3800 

52.  
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 3200 
II – 3200 

53.  
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
Io niestacjonarne 

I – 3200 
II – 3000 

III – 3000 

54.  
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
IIo niestacjonarne 

I – 3200 
II – 3000 

55.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność: Journalism and Social 
Communication IIo  stacjonarne 

I – 2800 
II – 2800 

56.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność: Journalism and Social 
Communication IIo  stacjonarne - jeśli są to studia 
na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 2240 
 

57.  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
specjalność: Jurnalism and Social Communication IIo   

niestacjonarne 

I – 3000 
II – 3000 

58.  
Komunikacja wizerunkowa  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5400 
II – 5400 

59.  
Komunikacja wizerunkowa  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5200 

60.  
Komunikacja wizerunkowa   
Io niestacjonarne 

I – 4800 
II – 4800 

61.  
Komunikacja wizerunkowa   
IIo niestacjonarne 

I – 4800 

62.  

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i 
edytorstwo  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 5000 

63.  
Publikowanie cyfrowe i sieciowe Io stacjonarne, 
jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 4400 

64.  
Publikowanie cyfrowe i sieciowe Io niestacjonarne I – 3800 

   

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 3 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Fizyki i Astronomii 

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 

Lp. Kierunek 

Roczna opłata w zł 
 w roku 

akademickim 
2013/2014 

1.

Astronomia Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4300 
II – 4300 

III – 4300 

2.

Astronomia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 3900 
II – 3900 

3.

Fizyka Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 4200 
II – 4200 

III – 4200 

4.

Fizyka IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I – 3800 
II – 3800 

5.

Fizyka techniczna Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4400 
II - 4400 

III - 4400 

6.

Fizyka techniczna IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 3800 
II - 3800 

 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 
zł za godzinę. 
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         Załącznik Nr 4 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Matematyki i Informatyki. 

 
 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 

Lp. Kierunek 

Roczna opłata w zł 
 w roku akademickim 

2013/2014 

1.  

Informatyka Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

 I – 7000 
II – 7000 

III – 7000 

2.  

Informatyka IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 7000 
II – 7000 

3.  

Indywidualne Studia Informatyczno-
Matematyczne Io stacjonarne, jeśli są to studia 
na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 6500 

4.  

Matematyka Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 6000 
II – 6000 

III – 6000 

5.  

Matematyka IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 6000 
II – 6000 

   

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi  
12 zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów  lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich  wynosi 12 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 5 

          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 

 

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH  
I PEDAGOGICZNYCH 

Lp. Kierunek 

Roczna opłata  
w zł 

 w roku 
akademickim 
2013/2014 

1.  

Archeologia  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 7100 
II - 7100 

III - 7100 

2.  

Archeologia  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 4700 
II - 4700 

 

3.  Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, 
promocja, gospodarowanie  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 4800 

4.  Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, 
gospodarowanie  
Io niestacjonarne  

I - 3200 

5.  

Etnologia i antropologia kulturowa  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 4200 
II - 4200 

III - 4200 

6.  

Etnologia i antropologia kulturowa  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 5200 
II - 5200 

7.  
Etnologia i antropologia kulturowa  
Io niestacjonarne 

I - 3400 

8.  
Etnologia i antropologia kulturowa  
IIo niestacjonarne 

I - 3400 

9.  Historia  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 5900 
II - 5900 

III - 5900 

10.  Historia  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 5300 
II - 5300 

 

11.  Historia  
Io niestacjonarne  

I - 3200 
II - 3200 

III - 3200 
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12.  Historia  
IIo niestacjonarne 

I - 3200 
2,5-letnie - 3600 

13.  Historia  
IIo niestacjonarne – zajęcia nieobjęte planem studiów 

I - 3600 
 

14.  Historia, specjalizacja nauczycielska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 5900 
II - 5900 

III - 5900 

15.  Historia, specjalizacja nauczycielska  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 5300 
II - 5300 

 

16.  Historia, specjalizacja nauczycielska 
Io niestacjonarne 

I - 3600 
II - 3600 

III - 3600 

17.  Historia, specjalizacja nauczycielska  
IIo niestacjonarne 

I - 3600 
 

18.  Historia sztuki  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 6700 
II - 6700 

III - 6700 

19.  Historia sztuki IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4400 
II - 4400 

20.  Historia sztuki  
Io niestacjonarne 

I - 3600 
II - 3600 

III - 3600 

21.  Historia sztuki  
IIo niestacjonarne 

I - 3600 
II - 3600 

22.  Kulturoznawstwo  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 4200 
II - 4200 

III - 4200 

23.  Kulturoznawstwo  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 4100 
II -4100 

24.  Kulturoznawstwo  
Io niestacjonarne 

I - 3600 
II - 3600 

III - 3600 

25.  Kulturoznawstwo  
IIo niestacjonarne 

I - 3600 
II - 3600 

 
26.  Muzykologia Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim 

lub kolejnym kierunku studiów 
I - 6800 

II - 6800 
III - 6800 

27.  Muzykologia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów 

I - 9900 
II - 9900 
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28.  Pedagogika  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 7000 
II - 7700 

III - 7800 

29.  Pedagogika  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 7000 
II - 7800 

30.  Pedagogika  
Io niestacjonarne 

I - 4400 
II - 4850 

III - 4900 

31.  Pedagogika  
IIo niestacjonarne 

I - 4400 
II - 4900 

32.  

Pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna i 
wychowanie przedszkolne  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 7000 
II - 7700 

III - 7800 

33.  

Pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna  
i wychowanie przedszkolne  
Io niestacjonarne 

I - 4400 
II - 4850 

III - 4900 

34.  Psychologia jednolite magisterskie stacjonarne, jeśli są 
to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 8000 
II - 8000 

III - 8000 
IV - 8000 
V - 8000 

35.  Psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne I - 5800 
II - 5800 

III - 5800 
IV - 5800 
V - 5800 

36.  Studia doktoranckie nauk humanistycznych (III°), 
niestacjonarne 
 

I - 5000 
II - 5000 

III - 4000 
IV - 4000 

 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 6 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Biologicznych. 

 
 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH 
 

Lp. Kierunek 
Roczna opłata w zł 

 w roku akademickim 
2013/2014 

1.  
Biologia Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 5600 
II – 5600 

III – 5600 

2.  
Biologia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I – 6000 
II – 6000 

3.  Biologia Io niestacjonarne I – 4000 

4.  Biologia IIo niestacjonarne I – 4000 

5.  

Mikrobiologia IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 7000 

6.  

Zarządzanie środowiskiem 
przyrodniczym Io stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 4600 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów  lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 7 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

1. Wysokość rocznych opłat za studia w Międzywydziałowym Studium Ochrony 
Środowiska. 

 

MIĘDZYDZIAŁOWE STUDIUM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Lp. kierunek 

Roczna opłata w zł 
 w roku akademickim 

2013/2014 

1 

Ochrona środowiska Io stacjonarne, jeśli są 
to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 4000 
II – 4000 

III – 4000 

2 
Ochrona środowiska IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 5000 
II – 5000 

   

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 
16 zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 16 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 8 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Biotechnologii. 
 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 

Lp. Kierunek 

Roczna opłata w zł 
w roku akademickim 

2013/2014 

1. 

Biotechnologia Io stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 10000 
II - 10000 

III - 10000 

2. 

Biotechnologia IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 11000 
II - 11000 

 

 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 9 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska. 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 
 

Lp. Kierunek 
Roczna opłata w zł 

 w roku 
akademickim 
2013/2014 

1.  
Geografia Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4000 
II - 4000 

III - 4000 

2.  
Geografia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4000 
II - 4000 

3.  
Geologia Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4000 
II - 4000 

III - 4000 

4.  
Geologia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów 

I - 5000 
II - 5000 

5.  

Studia doktoranckie geologii (IIIo), niestacjonarne   I  - 6000 
II  - 6000 

III  - 6000 
IV  - 6000 

6.  

Studia doktoranckie ochrony środowiska (IIIo), 
niestacjonarne 

I - 6000 
II - 6000 

III - 6000 
IV - 6000 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów  lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 10 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Społecznych. 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Lp. Kierunek 

Roczna opłata w zł 
 w roku akademickim 

2013/2014 

1. 
Bezpieczeństwo międzynarodowe  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I - 6000 

2. 
Bezpieczeństwo międzynarodowe  
IIo niestacjonarne 

I - 3800 
 

3. Bezpieczeństwo narodowe Io stacjonarne, jeśli 
są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 5100 
II - 5100 

III - 5100 

4. Bezpieczeństwo narodowe Io niestacjonarne I - 4000 
II - 3900 

III - 3900 

5. Dyplomacja europejska  
Io stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I - 4900 
II - 4900 

III - 4900 

6. Dyplomacja europejska  
IIo stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I - 4700 
II - 4700 

7. Dyplomacja europejska Io niestacjonarne I - 3600 
II - 3600 

8. Dyplomacja europejska IIo niestacjonarne I - 3800 
II - 3800 

9. Europeistyka Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I  - 4900 
II - 4900 

III - 4900 

10.Europeistyka IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4900 
II - 4900 

11.Europeistyka (European Studies) specjalność 
EU Regional Policy IIo stacjonarne  

nieodpłatnie 
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12.Europeistyka (European Studies) specjalność 
EU Regional Policy IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

nieodpłatnie 

13.Europeistyka Io niestacjonarne I - 3800 
II - 3800 

III - 3800 

14.Europeistyka IIo niestacjonarne I - 3800 
II - 3800 

15.Filozofia Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I -4800 
II - 4800 

III - 4800 

16.Filozofia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 7900 
II - 7900 

17.Filozofia Io niestacjonarne I - 2700 
II - 2700 

III - 2700 

18.Filozofia IIo niestacjonarne I - 3000 
II - 3000 

19.Politologia Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4940 
II - 4940 

III - 4940 

20.Politologia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4940 
II - 4940 

21.Politologia specjalność Central and East 
European Studies IIo stacjonarne 

nieodpłatnie 

22.Politologia specjalność Central and East 
European Studies IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

nieodpłatnie 

23.Politologia Io niestacjonarne  I - 3800 
II - 3800 

III - 3800 

24.Politologia IIo niestacjonarne  I - 3800 
II - 3800 

25.Polityka publiczna IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 4420 
 

26.Polityka publiczna IIo niestacjonarne I - 3400 
 

27.Praca socjalna Io stacjonarne, jeśli są to studia 
na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 7600 
II - 7600 
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28.

Socjologia Io stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 7600 
II - 7600 

III - 7600 

29.

Socjologia IIo stacjonarne, jeśli są to studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów 

I - 7600 
II - 7600 

30.

Socjologia Io niestacjonarne I -3800 
II - 3800 

III - 3800 

31.
Socjologia IIo niestacjonarne I - 3800 

II - 3800 
V sem. - 1900 

32.Socjologia grup dyspozycyjnych Io 

stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 
kolejnym kierunku studiów 

I - 7600 

33.Socjologia grup dyspozycyjnych Io niestacjonarne I - 3800 

34.Socjologia techniki i ekologii IIo stacjonarne, 
jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 7600 

35.Stosunki międzynarodowe Io stacjonarne, jeśli 
są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 5700 
II - 5700 

III - 5700 

36.Stosunki międzynarodowe IIo stacjonarne, jeśli są 
to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 5700 
II - 5700 

37.Stosunki międzynarodowe Io niestacjonarne I - 4000 
II - 3900 

III - 3900 

38.Stosunki międzynarodowe IIo niestacjonarne I - 3800 
II - 3800 

39.

Studia doktoranckie nauk  
o polityce, filozofii i socjologii (IIIo),  

niestacjonarne  

I - 5400 
II - 5400 

III - 5400 
IV - 5400 

 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich  wynosi 
11 zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich  wynosi 11 zł za 
godzinę. 
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Załącznik Nr 11 
          do zarządzenia Nr 112/2013 
          z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 
 

 
 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
 

Lp. Kierunek 
Roczna opłata w zł 

 w roku akademickim 
2013/2014 

1.  
Administracja Io stacjonarne, jeśli są 
to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 

I - 7350 
II - 7350 

III - 7350 

2.  
Administracja IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 7950 
II - 7950 

3.  

Administracja, specjalność 
Administration in International 
Organizations IIo stacjonarne, jeśli są 
to studia na drugim lub kolejnym 
kierunku studiów 
  

I - 8500 
II - 8500 

4.  

Administracja, specjalność 
Administration in International 
Organizations IIo stacjonarne 
  

nieodpłatnie 

5.  

Administracja, specjalność 
Administration in International 
Organizations IIo  niestacjonarne 
  

I - 1980 

6.  
Administracja  Io niestacjonarne 
  

I - 4500 
II - 4500 

III - 4500 

7.  Administracja IIo niestacjonarne  I - 5100 
II - 5100 

8.  
Ekonomia Io stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I - 5900 
II - 5900 

III - 5900 

9.  
Ekonomia IIo stacjonarne, jeśli są to 
studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów 

I – 8400 
II - 8400 

10.  
Ekonomia Io niestacjonarne  I - 4300 

II - 4300 
III - 4300 

11.  
Ekonomia IIo niestacjonarne  I - 4500 

II - 4500 
 

12.  

Prawo jednolite studia magisterskie 
stacjonarne, jeśli są to studia na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów 

I - 7200 
II - 7200 

III - 7200 
IV - 7200 
V - 7200 

13.  
Prawo jednolite studia magisterskie 
niestacjonarne (zaoczne) 

I - 5200 
II - 5200 
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III - 5200 
IV - 5200 
V - 5200 

 

14.  

Prawo jednolite studia magisterskie 
niestacjonarne (wieczorowe) 

I – 6900 
II - 6900 

III - 6900 
IV - 6900 
V - 6900 

15.  
Prawo II stopnia niestacjonarne 
(zaoczne) 

I - 6500 
II - 6500 

 

16.  

Studia doktoranckie nauk prawnych 
(IIIo), niestacjonarne 

I - 7400 
II - 7000 

III - 7000 
IV - 6000 

 

2. Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 13 
zł za godzinę; 

3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem 
punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 13 zł za 
godzinę. 
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Załącznik nr 12 
do zarządzenie Nr 112/2013 
z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
 

1. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem 
studiów z języka obcego w roku akademickim 2013/2014  wynosi:  

 
5,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych.  

   

   

2. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przewidzianych w standardach 
kształcenia nauczycieli i zajęć nieobjętych planem studiów realizowanych w 
Centrum Edukacji Nauczycielskiej w roku akademickim 2013/2014 wynosi: 

 
9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych. 

   

   

3. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego w roku 
akademickim 2013/2014 wynosi: 
 
 7,00 zł    -   za godzinę zajęć. 
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Załącznik nr 13 
do zarządzenie Nr 112/2013 
z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
 
 
 
Roczne opłaty za studia dla obywateli polskich studiujących w języku angielskim 
wynoszą: 

 
 1/ na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia - równowartość 2000 euro 

   oraz jednolitych studiach magisterskich 
 
 2/ na studiach doktoranckich     - równowartość 3000 euro 
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Załącznik nr 14 
do zarządzenie Nr 112/2013 
z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 
 

ROCZNE OPŁATY W ZŁOTYCH ZA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM FINANSOWANE  
LUB DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH  

DLA OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE I EFTA  
ORAZ POSIADACZY KARTY POLAKA LUB ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ  

NA TERYTORIUM RP (KARTY STAŁEGO POBYTU)  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

 
 

kierunek studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne 
(zaoczne) 

Administracja, specjalność: 
Administration in International 
Organizations, II stopień 

nieodpłatnie I – 1980 zł 

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna (Journalism and Social 
Communication), II stopień 

I – 2800 zł 

II – 2800 zł 

I – 3000 zł 

II – 3000 zł 

Europeistyka (European Studies), 
specjalność: EU Regional Policy, II 
stopień 

nieodpłatnie - 

Politologia, specjalność: Central and 
East European Studies, II stopień 

nieodpłatnie - 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


