
OPŁATY ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

I. Czesne dla studentów kierunku Administracja I stopnia wynosi:

3700 zł za rok płatne do 20 września 2019 r.

1850 zł za semestr płatne do 20 września 2019 r. za semestr zimowy i 

do 20.02.2020 r. za semestr letni

380 zł za miesiąc przez 10 miesięcy zaczynając od września 2019 r. 

do czerwca 2020 r. włącznie ( płatne do 20. dnia każdego miesiąca)

II. Czesne dla studentów kierunku Administracja II stopnia wynosi:

4000 zł za rok płatne do 20 września 2019 r.

2000 zł za semestr płatne do 20 września 2019 r. za semestr zimowy i 

do 20.02.2020 r. za semestr letni

410 zł za miesiąc przez 10 miesięcy zaczynając od września 2019 r. 

do czerwca 2020 r. włącznie ( płatne do 20. dnia każdego miesiąca)

III. Czesne dla studentów kierunku Pedagogika I stopnia wynosi:

3700 zł za rok płatne do 20 września 2019 r.

1850 zł za semestr płatne do 20 września 2019 r. za semestr zimowy i 

do 20.02.2020 r. za semestr letni

380 zł za miesiąc przez 10 miesięcy zaczynając od września 2019 r. 

do czerwca 2020 r. włącznie ( płatne do 20. dnia każdego miesiąca)



IV. Czesne dla studentów kierunku Pedagogika II stopnia wynosi:

4300 zł za rok płatne do 20 września 2019 r.

2150 zł za semestr płatne do 20 września 2019 r. za semestr zimowy i do 
20.02.2020 r. za semestr letni

440 zł za miesiąc przez 10 miesięcy zaczynając od września 2019 r. do 
czerwca 2020 r. włącznie ( płatne do 20. dnia każdego miesiąca)

V. Czesne dla studentów kierunku studiów jednolitych magisterskich 

( 5-letnich) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wynosi:

3700 zł za rok płatne do 20 września 2019 r.

1850 zł za semestr płatne do 20 września 2019 r. za semestr zimowy i do 
20.02.2020 r. za semestr letni

380 zł za miesiąc przez 10 miesięcy zaczynając od września 2019 r. do 
czerwca 2020 r. włącznie ( płatne do 20. dnia każdego miesiąca)

VI. Czesne dla słuchaczy studiów podyplomowych:

Opłata za całe studia (kwota zgodnie z kierunkiem studiów) do 20 
września 2019 r.

Opłata semestralna:  I rata do 20 września 2019 r.

                                    II rata do 10 grudnia 2019 r.

                                    III rata do 20 marca 2020 r.

Opłata miesięczna (na pisemny wniosek)

przez 10 miesięcy zaczynając od września 2019 r. do czerwca 2020 r. 

włącznie ( płatne do 20. dnia każdego miesiąca)


