
Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w 

języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów 

 

JEDNOSTKA DYDAKTYCZNA Instytut Ameryk i Europy 

kierunek studiów: studia amerykanistyczne 

(American Studies – studia w języku angielskim) 

rok akademicki 2021/2022 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty  

1)  

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:  

4 000 € (dla studentów spoza państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym)  

2)  
Powtarzanie zajęć:  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
6000 zł  

powtarzanie roku studiów  

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)  900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (60 godz.)  1 200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów 
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z 
powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium 
dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy 
dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w 
programie studiów – opłata za rok  

1 200 zł 

powtarzanie przedmiotu „Otwarte Zebrania Naukowe”  300 zł 

powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) z powodu ich niezaliczenia (10 godz.)  100 zł 

3)  

Zajęcia nieobjęte programem studiów:  

300 zł 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył (30 godz.)  

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył (45 godz.)  

450 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył (60 godz.)  

                   

600 zł  

 

 



sporządził  sprawdził  zatwierdził 

     

_______________  _______________  _______________ 

 


