
 

Załącznik nr 1 do umowy z dnia……………………… 

Tabela nr 1 

System i wysokość opłat za studia 

PRAWO - studia niestacjonarne jednolite magisterskie 

Opłata wpisowa płatna przy zapisie 400 zł 

Opłata rekrutacyjna płatna przy zapisie 85 zł 

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej płatna przy zapisie 22 zł 

Całkowity koszt czesnego 21760 zł 

Semestralny harmonogram wpłat czesnego 

 I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr 

Opłata semestralna 
1550 zł  

płatne przy zapisie 

2490 zł  

płatne do  

15.02.2020 

2050 zł  

płatne do  

15.09.2020 

2490 zł  

płatne do  

15.02.2021 

2050 zł  

płatne do  

15.09.2021 

Ratalny harmonogram wpłat czesnego 

I rata 
310 zł 

płatne przy zapisie 

410 zł  

płatne do 

15.02.2020 

410 zł  

płatne do 

15.09.2020 

410 zł  

płatne do 

15.02.2021 

410 zł  

płatne do 

15.09.2021 

II rata 

310 zł  

płatne do 

15.10.2019 

410 zł  

płatne do 

15.03.2020 

410 zł  

płatne do 

15.10.2020 

410 zł  

płatne do 

15.03.2021 

410 zł  

płatne do 

15.10.2021 

III rata 
310 zł  

płatne do 

15.11.2019 

410 zł  

płatne do 

15.04.2020 

410 zł  

płatne do 

15.11.2020 

410 zł  

płatne do 

15.04.2021 

410 zł  

płatne do 

15.11.2021 

IV rata 
310 zł  

płatne do 

15.12.2019 

410 zł  

płatne do 

15.05.2020 

410 zł  

płatne do 

15.12.2020 

410 zł  

płatne do 

15.05.2021 

410 zł  

płatne do 

15.12.2021 

V rata 

310 zł  

płatne do 
15.01.2020 

410 zł  

płatne do 
15.06.2020 

410 zł  

płatne do 
15.01.2021 

410 zł  

płatne do 
15.06.2021 

410 zł  

płatne do 
15.01.2022 

czesne za: lipiec, 

sierpień 
– 

220 zł   

płatne do 
15.07.2020 

– 

220 zł  

płatne do 
15.07.2021  

– 
220 zł  

płatne do 

14.08.2020 

220 zł  

płatne do 

14.08.2021 

Semestralny harmonogram wpłat czesnego 

 VI semestr VII semestr VIII semestr IX semestr X semestr 

Opłata 

semestralna 

2490 zł 

płatne do  

15.02.2022 

2050 zł 

płatne do  

15.09.2022 

2490 zł 

Płatne 

 do 15.02.2023 

2050 zł 

płatne do  

15.09.2023 

2050 zł 

płatne do  

15.02.2024 

Ratalny harmonogram wpłat czesnego 

I rata 

410 zł  

płatne do 
15.02.2022 

410 zł  

płatne do 
15.09.2022 

410 zł  

płatne do 
15.02.2023 

410 zł  

płatne do 
15.09.2023 

410 zł  

płatne do 
15.02.2024 

II rata 

410 zł  

płatne do 
15.03.2022 

410 zł  

płatne do 
15.10.2022 

410 zł  

płatne do 
15.03.2023 

410 zł  

płatne do 
15.10.2023 

410 zł  

płatne do 
15.03.2024 

III rata 

410 zł  

płatne do 

15.04.2022 

410 zł  

płatne do 

15.11.2022 

410 zł  

płatne do 

15.04.2023 

410 zł  

płatne do 

15.11.2023 

410 zł  

płatne do 

15.04.2024 

IV rata 

410 zł  

płatne do 

15.05.2022 

410 zł  

płatne do 

15.12.2022 

410 zł  

płatne do 

15.05.2023 

410 zł  

płatne do 

15.12.2023 

410 zł  

płatne do 

15.05.2024 

V rata 

410 zł  

płatne do 

15.06.2022 

410 zł  

płatne do 

15.01.2023 

410 zł  

płatne do 

15.06.2023 

410 zł  

płatne do 

15.01.2024 

410 zł  

płatne do 

15.06.2024 

czesne za: lipiec, 

sierpień 

220 zł  

płatne do 

15.07.2022 
– 

220 zł   

płatne do 

15.07.2023 
– – 

220 zł  

płatne do 
14.08.2022  

220 zł  

płatne do 
14.08.2023  

Opłata z tytułu archiwizowania pracy dyplomowej oraz pozostałej dokumentacji 
 

15.06.2024 – 195 zł* 

Opłata za zgromadzenie i sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu 
dyplomowego 

15.06.2024 – 120 zł* 

Opłata za zgromadzenie i sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyk studenckich  Przed przystąpieniem do praktyk – 100 zł 

Opłata za niezłożenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego do 

15.07.2024 

15.07.2024 – 220 zł  

14.08.2024 – 220 zł 

Opłata za przedłużenie wynikającego z regulaminu studiów terminu złożenia dokumentacji niezbędnej do 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 
15.10.2024 –  200 zł 

*nie później jednak niż 14 dni przed egzaminem dyplomowym 

 

………………………………… 
               Podpis studenta 

 

 

 

 



 

Dodatkowe opłaty: 

1) za korzystanie przez studenta z urlopu dziekańskiego – wysokość 1/3 opłaty czesnego 

2) opłata za niezrealizowanie efektów kształcenia określonych w planie studiów i 

programie kształcenia – 1 pkt ECTS  - 50 zł 

3) opłata za wydanie zaświadczenia: 

a) dokumentującego historię przebiegu studiów  

b) dokumentującego historię płatności za studia  

Pierwsze  zaświadczenie w semestrze bezpłatnie, kolejne płatne 10 zł za każdą stronę 

zaświadczenia 

4) opłata za przyznanie indywidualnej organizacji studiów – 200 zł 

5) opłata za przyznanie indywidualnego toku studiów – 300 zł 

6) opłata z tytułu archiwizowania dokumentacji studenta skreślonego z listy studentów – 

60 zł na I roku studiów, 120 zł na II, III roku studiów, 180 zł na IV i V roku studiów. 

 

 

…………………………… 
                Podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


