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3. CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH 

3.1. kierunek studiów: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo 

Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

(kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: Ameryka Łacińska) 
 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
 opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

3800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4200 zł 

I rata  2100 zł 

II rata 2100 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 4600 zł 

I rata  1150 zł 

II rata 1150 zł 

III rata 1150 zł 

IV rata 1150 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

2060 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  2260 zł 

I rata  1130 zł 

II rata  1130 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. na studiach 
stacjonarnych/21 godz. na studiach niestacjonarnych) 

 
300 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu półsemestralnego (15h stacjonarne/10h 
niestacjonarne) 

 
150  zł 

powtarzanie semestru przedmiotu „Technologie informacyjne” 200 zł 

powtarzanie przedmiotu „Projekt kulturowy” (studia pierwszego stopnia) 100 zł 

powtarzanie przedmiotu „Projekt kulturowy” (studia drugiego stopnia) 200 zł 

powtarzanie semestru lektoratu (60 h na studiach stacjonarnych/42 ha na studiach 
niestacjonarnych), dotyczy studiów II stopnia semestru lektoratu  450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 500 zł 

 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 

 
 
 

412 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów– 1 przedmiot semestralny – wg liczby punktów ECTS (za 1 punkt 
ECTS) 

 
 
 
 

30 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –  
1 przedmiot semestralny 

 
300 zł 

 

XXII. CENTRUM EUROPEJSKIE 

1.1. kierunek studiów: europeistyka – studia europejskie (kierunek studiów: 

europeistyka) 
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 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia: 
 
opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

2800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  3000 zł 

I rata  1500 zł 

II rata  1500 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  3200 zł 

I  rata  800 zł 

II rata  800 zł 

III rata  800 zł 

IV rata 800 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

2800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  3000 zł 

I rata  1500 zł 

II rata  1500 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  3200 zł 

I  rata  800 zł 

II rata  800 zł 

III rata  800 zł 

IV rata 800 zł 

2) 
 
 

Powtarzanie zajęć:  
 
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych 2400 zł 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych 2800 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych 4800 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych 5600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego 800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego 1200 zł 

 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 na studiach stacjonarnych – 
opłata za semestr 480 zł 

 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 na studiach stacjonarnych – 
opłata za rok 

 

 

960 zł 

 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 na studiach niestacjonarnych – 
opłata za semestr 

 

 
 

560 zł 

 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 na studiach niestacjonarnych – 
opłata za rok 

 

 

1120 zł 

3)  Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest 
realizowana poza limitem określonym w  § 2 pkt 13) 

 
 
 
 

600 zł 
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zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów  

400 zł 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

 
400 zł 

 

XXIII. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO i 

ROZWOJU LOKALNEGO 

1.1. kierunek: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa 

 
 
 

4500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4900 zł 

I rata  1900 zł 

II rata 1500 zł 

III rata 1500 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

4600 zł 

       opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata  2000 zł 

II rata 1500 zł 

III rata 1500 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 
 

3600 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 4500 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 4600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 1000 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  500 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 1000 zł 

 

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 na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 

 

500 zł 

 

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 na studiach niestacjonarnych 
pierwszego stopnia – opłata za semestr 

 

 

500 zł 

 

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 na studiach niestacjonarnych 
drugiego stopnia – opłata za semestr 

 

 

500 zł 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 

 
 
 


