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ADDITIONAL PAYMENTS

Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

Repeating courses:
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2500 zł

repeating an academic year

the sum of
payments for
each repeated
course, but not
more than
2500 PLN

powtarzanie przedmiotu obligatoryjnego
semestralnego (wykład, seminarium,
ćwiczenia)

300 zł

repeating an obligatory semester course
(lecture/ seminar/class)

300 PLN

powtarzanie przedmiotu rocznego
obligatoryjnego (wykład, seminarium,
ćwiczenia)

600 zł

repeating an obligatory yearly course
(lecture/seminar/class)

600 PLN

powtarzanie przedmiotu
fakultatywnego/specjalizacyjnego - opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu - 1 punkt ECTS

75 zł

repeating an elective/specialization course –
a fee per number of ECTS assigned to a
course – 1 ECTS

75 PLN

powtarzanie seminarium pracy empirycznej
– opłata roczna

1200 zł

repeating yearly empirical seminar (yearly
payment)

1200 PLN

powtarzanie seminarium magisterskiego
(opłata semestralna)

1100 zł

repeating MA seminar (semester payment)

1100 PLN

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 semestr

500 PLN

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów,
niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które
student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu - 1 punkt ECTS
Proszę dostarczyć do sekretariatu kopię dowodu wpłaty przy
każdej płatności.

Repeating the last cycle of the degree
seminar in case of resumption within the
non-extendable period of 2 years of being
removed from the list of students because of
not obtaining credit for the last cycle of the
degree seminar due to the failure to submit
a thesis envisaged in the curriculum (a fee
per semester)

500 PLN

Courses beyond the study program:
75 zł

75 zł

Courses not covered by the study program
and not included in the limit defined in § 2
point 13 of the Rules of Study
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

75 PLN

Please deliver a proof of payment to the WISP office after each
payment.

