WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY r. a. 2016/2017
kierunek studiów: andragogika, pedagogika społeczno-wychowawcza, pedagogika
małego dziecka, pedagogika specjalna i edukacja społeczna, pedagogika, pedagogika
nauczycielska
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia niestacjonarne – zaoczne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
pierwszego stopnia – opłata za semestr studiów w przypadku, gdy student uzyskuje
zgodę dziekana na zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
po semestrze studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za semestr studiów w przypadku, gdy student uzyskuje
zgodę dziekana na zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
po semestrze studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego
( 30 godz. studia stacjonarne /
16 godz. studia niestacjonarne )
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego ( 60 godz. studia stacjonarne / 32 godz.
studia niestacjonarne )
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
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 – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność na studiach stacjonarnych (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)
dodatkowa specjalność na studiach niestacjonarnych (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)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

Wysokość opłaty

3750 zł
3900 zł
2100 zł
1800 zł
4100 zł
2300 zł
1000 zł
800 zł
3800 zł
4000 zł
2200 zł
1800 zł
4200 zł
2400 zł
1000 zł
800 zł

1875 zł

1900 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
niż
3600 zł
150 zł
300 zł
150 zł
300 zł

660 zł

2000 zł

1000 zł
60 zł

60 zł

