
ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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Tabela 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 ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others 

 - studia w języku angielskim 
(pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 

 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa: Azja i Afryka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
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w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - afrykanistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - arabistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 
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w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - egiptologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - hebraistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
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więcej jednak niż 
1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - indologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - iranistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 
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w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - japonistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe: pierwszego stopnia 
opłata za semestr studiów na I roku studiów: opłata jednorazowa 

 
 

3800 zł 

  opłata za semestr studiów w trzech ratach na I roku studiów łącznie, w tym: 4080 zł  

               I rata 1360 zł 

               II rata 1360 zł  

               III rata 1360 zł 

 pierwszego stopnia - opłata za rok studiów na II i III roku studiów opłata jednorazowa 7950 zł 

 pierwszego stopnia - opłata za semestr studiów na II i III roku studiów opłata 
jednorazowa 

4000 zł 

 pierwszego stopnia - opłata za rok studiów w dwóch ratach na II i III roku studiów 
łącznie w tym: 

8000 zł 

                I rata 4000 zł 

                II rata 4000 zł 

 pierwszego stopnia - opłata semestr studiów w trzech ratach na II i III roku studiów 
łącznie w tym: 

4500 zł 

                 I rata 1500 zł 

                 II rata 1500 zł 

                 III rata 1500 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych - wieczorowych pierwszego stopnia  

 
 

suma opłata za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 
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STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 
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opłata za dany 
semestr 

 powtarzanie roku studiów stacjonarnych  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

1800 zł  

 powtarzanie roku studiów niestacjonarnych - wieczorowych pierwszego stopnia  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

opłata za dany 
rok  

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

 
455 zł 

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

 
455 zł 

 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych ( 60 godz.) 655 zł 

 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ( 60 godz.)  
860 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pacy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych - opłata 
za rok 

 
 
 
 

360 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pacy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych - 
wieczorowych pierwszego stopnia - opłata za semestr  

 
 
 
 

450 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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- 
wieczorowych pierwszego stopnia - opłata za rok  

 
 
 
 

850 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

395 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych - przedmiot semestralny  
(30 godz.) 

 
 

395 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
795 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach niestacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
395 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach niestacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
795 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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kierunek studiów: orientalistyka - koreanistyka 

 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

 Studia niestacjonarne – wieczorowe  
opłata za semestr studiów 
opłata jednorazowa 

 
 

3525 zł 

 opłata w trzech ratach łącznie, w tym:  
4080 zł. 

 I rata  
1360 zł. 

 II rata  
1360 zł. 

 III rata  
1360 zł. 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych  

 
 

suma opłata za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

3525 zł 

 powtarzanie roku studiów niestacjonarnych  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

7050 zł  

 Powtarzanie roku studiów stacjonarnych II stopnia  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

opłata za dany  
1800 zł  

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

 
370 zł 

 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych (60 godz.) 800 zł 

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

 
455 zł 

 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych ( 60 godz.) 655 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pacy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych - 
wieczorowych pierwszego stopnia - opłata za semestr  

 
 
 
 

420 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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- 
wieczorowych pierwszego stopnia - opłata za rok  

 
 
 
 

800 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pacy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych - opłata 
za rok 

 
 
 
 

360 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
370 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

740 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach niestacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
370 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  na 
studiach niestacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
740 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - mongolistyka i tybetologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian I Tibetan Studies  
(orientalistyka - mongolistyka i tybetologia - studia w języku angielskim) 

 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - sinologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe  
 
pierwszego stopnia – opłata za semestr studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

4030 zł 

 opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4030 zł 

 I rata 2015 zł 

 II rata  2015 zł 

 opłata w trzech ratach– łącznie, w tym: 4030 zł 

 I rata 1430 zł 

 II rata  1300 zł 

 III rata  1300 zł 

 drugiego stopnia – opłata za semestr studiów 
      opłata jednorazowa 

 
4240 zł 

 opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4240 zł 

 I rata 2120 zł 

 II rata  2120 zł 

 opłata w trzech ratach– łącznie, w tym: 4240 zł 

 I rata 1540 zł 

 II rata  1350 zł 

 III rata  1350 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów I stopnia niestacjonarnych  

 
 

suma opłata za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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więcej jednak niż 
4030 zł 

 powtarzanie semestru studiów II stopnia niestacjonarnych  suma opłata za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

4240 zł 

 Powtarzanie roku studiów stacjonarnych I stopnia  suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

1800 zł  

 powtarzanie roku studiów niestacjonarnych I stopnia suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot, nie 
więcej jednak niż 

8060 zł  

 powtarzanie roku studiów II stopnia niestacjonarnych  8480 zł 

 powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  
455 zł 

 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego ( 60 godz.) 655 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pacy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych - opłata 
za rok 

 
 
 
 

360 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pacy 
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych - 
wieczorowych pierwszego i drugiego stopnia - opłata za semestr  

 
 
 
 

455 zł 

 powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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- 
wieczorowych pierwszego i drugiego stopnia - opłata za rok  

 
 
 
 

860 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  - 
przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  - 
przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - turkologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

1800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)                     655 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

 
 
 

360 zł 

2) 
 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
 
 

405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
    605 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.) 

 
405 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.) 

 
605 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: Studia Wschodnie 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 

STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, 
ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, 

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie projektu opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Orientalistycznym 
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L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć studiów stacjonarnych  
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak niż 
900 zł……….. 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak niż 
1800 zł……….. 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 455 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 655 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 455 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia 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 

360 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit 
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest 
realizowana poza limitem określonym w  § 2 pkt 13) 

405 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 605 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 405 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

605 zł 

 
 
 
 
 

sporządził  sprawdził  zatwierdził 
     

_______________  _______________  _______________ 

 
 


