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ADDITIONAL PAYMENTS

DODATKOWE OPŁATY
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów
powtarzanie przedmiotu (wykład obligatoryjny)
powtarzanie przedmiotu (ćwiczenia obligatoryjne) - 30godz.
powtarzanie przedmiotu (zajęcia nieobligatoryjne) - opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - 1
punkt ECTS
powtarzanie seminarium rocznego
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata roczna)
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

Repeating classes:
2500 zł
300 zł
300 zł

75 zł
1200 zł
600 zł
600 zł
2200 zł
1100 zł
1100 zł

różnice programowe – za 1 przedmiot
50 zł
konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów
w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy
1100 zł
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie –
opłata za semestr
zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit
zajęć ponadplanowych – opłata wg liczby punktów ECTS
50 zł
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
75 zł
Proszę przynosić do sekretariatu kopię dowodu wpłaty po każdej płatności.
Opłaty za warunki należy uiścić w PLN na konto Wydziału Psychologii.

repeating an academic year
repeating a course (obligatory lecture)
repeating a course (obligatory lab/class/workshop) - 30 hours
repeating a non-obligatory course – a fee per number of
ECTS of a course– 1 ECTS
repeating yearly seminar payment in two installments - in
total, including:
I installment
II installment
repeating MA seminar (yearly payment) – payment in two
installments – in total, including:
I installment
II installment
Courses beyond the study program:

2500 PLN
300 PLN
300 PLN
75 PLN
1200 PLN
600 PLN
600 PLN
2200 PLN
1100 PLN
1100 PLN

passing program differences – for 1 course
50 PLN
consultations for the MA seminar after resuming studies
after removal from the list of students due to not submitting
the thesis or passing the diploma exam within the deadline 1100 PLN
per 1semester
additional electives per 1 ECTS above the limit - a fee per
number of ECTS – 1 ECTS
50 PLN
classes not specified in the study plan, for which the student
enrolled but failed to obtain credit - a fee per number of
ECTS – 1 ECTS
75 PLN
Please bring a copy of the proof of payment to the office after every payment.
Payments for conditional passes are to be made to the PLN account of the Faculty
of Psychology.

