
Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Wydział Inżynierii Środowiska i 
Gospodarki przestrzennej. 

 
 

1. Opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia 
rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 wynoszą na poszczególnych 
kierunkach: 

• Gospodarka przestrzenna   1600 zł 
• Inżynieria i gospodarka wodna 1700 zł 
• Inżynieria środowiska  1700 zł 

 
2. Opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia 

rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 wynoszą na poszczególnych 
kierunkach: 

• Gospodarka przestrzenna   1750 zł 
• Inżynieria środowiska  1850 zł 
 

3. Opłata za powtarzanie niezliczonych zajęć na studiach niestacjonarnych wynosi: 
• 100 zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 

przedmiot realizowany tylko w formie wykładu. 
• 150 zł za powtarzanie całego przedmiotu. 

4. Student studiów niestacjonarnych skierowany na powtarzanie semestru lub roku 
studiów nie wnosi opłaty za kształcenie aj jedynie za powtarzanie niezliczonych 
przedmiotów. 

5. Student studiów niestacjonarnych, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, 
wnosi pełną opłatę za kształcenie. Wyjątek stanowią studenci wznawiający się  
wyłącznie w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu 
dyplomowego (brak opłaty).   

6. Opłaty za powtarzanie niezliczonych zajęć na studiach stacjonarnych wynoszą: 
• 100 zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub 

przedmiot realizowany tylko w formie wykładu. 
• 200 zł za powtarzanie całego przedmiotu. 
 

7. Studenci wnoszą także opłaty w wysokości jak w punkcie 3 za udział w zajęciach: 
• wynikających z różnic programowych powstałych w wyniku powtarzania 

przez studenta semestru/roku, 
•  nieobjętych planem studiów, 
• uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 

niestacjonarnych i stacjonarnych.  
 

8. Ustala się opłatę dla obywateli polskich za kształcenie na anglojęzycznych studiach 
drugiego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 w 
wysokości 4000 zł na semestr 

9.  Opłata za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich, rozpoczynających 
się w roku akademickim 2016/2017, w wysokości 2000 zl za  semestr.   

10. Opłata za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 
doktoranckich oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów wynosi 200 zł. 

 
 
Informacje zgodne z Zarządzeniem 52/2016 


