
!
Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów polskich oraz cudzoziemców studiujących 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ / WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 

kierunek studiów: język i społeczeństwo:  
interdyscyplinarne studia nad dyskursem 

                                                          rok akademicki 2015/2016 !!!

!!

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość 
opłaty

1) ! Powtarzanie zajęć:  !
Powtarzanie roku studiów

!
Opłata równa 

sumie opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot. Nie 

więcej niż 
2200 zł

powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium/seminarium (30 godzin) 150 zł

powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium/seminarium (60 godzin) 300 zł

powtarzanie ćwiczeń (90 godzin) 450 zł

powtarzanie wykładu (30 godzin) 100 zł

powtarzanie wykładu (60 godzin) 200 zł

powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 30 godzin) 250 zł

powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 60 godzin) 400 zł

 powtarzanie zajęć warsztatowych (30 godzin) 200 zł

powtarzanie seminarium dyplomowego – magisterskiego po skreśleniu z 
powodu niezłożenia pracy (60 godzin)

300 zł

2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych Bez opłat



!
Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na 

zasadach odpłatności 
WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ / WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 

kierunek studiów: język i społeczeństwo:  
interdyscyplinarne studia nad dyskursem 

rok akademicki 2015/2016 !

!

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość 
opłaty

1) Opłata za studia stacjonarne  
drugiego stopnia – opłata za rok studiów

!
2000 euro

2) Powtarzanie zajęć: !
powtarzanie roku studiów

!
Opłata równa 
sumie opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot. Nie 
więcej niż 
2200 zł

powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium/seminarium (30 godzin)   150 zł

powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium/seminarium (60 godzin)   300 zł

powtarzanie ćwiczeń (90 godzin)   450 zł

powtarzanie wykładu (30 godzin)   100 zł

powtarzanie wykładu (60 godzin)   200 zł

powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 30 godzin)   250 zł

powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 60 godzin)   400 zł

powtarzanie zajęć warsztatowych   (30 godzin)   200 zł

powtarzanie seminarium dyplomowego – magisterskiego po skreśleniu z 
powodu niezłożenia pracy (60 godzin)

  300 zł 
   
  

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: !!!
zajęcia nieobjęte planem studiow przewyższające limit zajęć ponadplanowych Bez opłat


