
Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 

na zasadach odpłatności 

 

L.p. Wydział / Kierunek studiów 

Wysokość opłaty 

I stopnia 

i jednolite 

studia 

magisterskie 

II stopnia 

1. Wydział „Artes Liberales” 

 filologia nowogrecka 
2000 euro - 

 cywilizacja śródziemnomorska 

 Artes Liberales 
2000 euro 2000 euro 

2. Wydział Biologii 
 biologia 

 biotechnologia 

 ochrona środowiska 

 Environmental Management 

4200 euro 4500 euro 

3. Wydział Chemii 
 chemia, Chemistry  

 energetyka i chemia jądrowa 

5200 euro 5200 euro 

4. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

3000 euro - 

 dziennikarstwo i medioznawstwo 

 polityka społeczna 

 stosunki międzynarodowe 

3000 euro 3000 euro 

 europeistyka, europeistyka w zakresie europejskich 

procesów integracyjnych 

2000 euro 
 (stacjonarne) 

3000 euro 
(zaoczne) 

2000 euro 
 (stacjonarne) 

3000 euro 
(zaoczne) 

 europeistyka, europeistyka w zakresie realizacji 

polityk UE 
2000 euro - 

 logistyka i administrowanie w mediach 

 logistyka mediów 

 organizowanie rynku pracy 

3000 euro - 

 nauki o rodzinie - 3000 euro 

 politologia 

 bezpieczeństwo wewnętrzne 
2000 euro 2000 euro 

 studia euroazjatyckie - 2000 euro 

 European Administration - 

3500 euro 
(stacjonarne) 

2900 euro 
(zaoczne) 

 European Politics and Economy 4100 euro 4100 euro 

 Graduate Programme in Security Studies - 3200 euro 

 Journalism and Communication Studies - 3500 euro 

 Undergraduate Programme in International 

Relations 
3000 euro 3000 euro 



 Graduate Programme in International Relations 

5. Wydział Filozofii i Socjologii 
 filozofia 

2000 euro 
(stacjonarne) 

 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2200 euro 
(w 8 ratach) 

(wieczorowe i 

zaoczne) 

2000 euro 
(stacjonarne) 

 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2200 euro 
(w 8 ratach) 

(wieczorowe i 

zaoczne) 

 Philosophy (filozofia) 2000 euro 
(stacjonarne) 

2000 euro 
(stacjonarne) 

 bioetyka - 2000 euro 

 kognitywistyka 2000 euro - 

 socjologia 
2000 euro 
(stacjonarne) 

 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2100 euro 
(w 10 ratach) 

(wieczorowe) 

2000 euro 
(stacjonarne) 

 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2100 euro 
(w 10 ratach) 

(wieczorowe i 

zaoczne) 

 język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad 

dyskursem 
- 2000 euro 

6. Wydział Fizyki 
 fizyka 

 astronomia 

 zastosowania fizyki w biologii i medycynie 

 inżynieria nanostruktur 

 geofizyka w geologii 

4000 euro 4000 euro 

7. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
 geografia 

 gospodarka przestrzenna 

3500 euro 4500 euro 

8. Wydział Geologii 
 geologia 

 geologia stosowana 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2000 euro 
(w 2 ratach) 

2100 euro 
(w 3 ratach) 

2500 euro 
(jednoraz.) 

2500 euro 
(w 2 ratach) 

2600 euro 
(w 3 ratach) 

 Applied Petroleum Geosciences 

- 

2500 euro 
(jednoraz.) 

2500 euro 
(w 2 ratach) 

2600 euro 
(w 3 ratach) 



9. Wydział Historyczny 
 archeologia 

 etnologia i antropologia kulturowa 

 historia sztuki 

 historia 

 historia i kultura Żydów 

 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

 muzykologia 

 Archaeology 

2000 euro 2000 euro 

10. Wydział Lingwistyki Stosowanej 

 lingwistyka stosowana (ILS) 
2500 euro 2500 euro 

 lingwistyka stosowana (IKLA) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2070 euro 
(w 2 ratach) 

2140 euro 
(w 8 ratach) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2070 euro 
(w 2 ratach) 

2140 euro 
(w 8 ratach) 

 studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: 

ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim) 

 studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: 

kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej) 

2000 euro 2000 euro 

 studia nad słowiańszczyzną wschodnią 

(specjalność: filologia rosyjska) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2200 euro 
(w 4 ratach) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2200 euro 
(w 4 ratach) 

 studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: 

filologia białoruska) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2200 euro 
(w 4 ratach) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 2 ratach) 

2200 euro 
(w 4 ratach) 

11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

 informatyka 

 matematyka 

 międzykierunkowe studia ekonomiczno-

matematyczne 

 bioinformatyka i biologia systemów 

3300 euro 3300 euro 

12. Wydział Nauk Ekonomicznych 
 ekonomia 

2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

(stacjonarne i 

wieczorowe) 

 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2100 euro 
(w 10 ratach) 

(zaoczne) 



 International Economics 

 Development Economics - 

2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

 finanse, inwestycje i rachunkowość 

 informatyka i ekonometria 

2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

 Finance and International Investment 2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

- 

 Quantitative Finance 

- 

2100 euro 
(jednoraz.) 

2150 euro 
(w 10 ratach) 

13. Wydział Neofilologii 

 filologia angielska 

2500 euro 

2500 euro 
(stacjonarne i 

wieczorowe) 

 

2000 euro 
(zaoczne) 

 germanistyka 2400 euro 2400 euro 

 filologia romańska 2000 euro 2000 euro 

 iberystyka 2750 euro - 

 filologia iberyjska - 2750 euro 

 filologia ugrofińska 2000 euro 2000 euro 

 filologia włoska 2200 euro 2200 euro 

 studia filologiczno-kulturoznawcze 2500 euro 2500 euro 

14. Wydział Orientalistyczny 
 orientalistyka 

 studia wschodnie 

4000 euro 3000 euro 

15. Wydział Pedagogiczny 
 andragogika 

 pedagogika społeczno-wychowawcza 

 pedagogika małego dziecka 

 pedagogika specjalna i edukacja społeczna 

 pedagogika nauczycielska 

2000 euro 2000 euro 

 Wydział Polonistyki 
 filologia polska 

 logopedia ogólna i kliniczna 

 filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 

 kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 

 filologia bałtycka 

 slawistyka  

2000 euro 2000 euro 

16. Wydział Prawa i Administracji 

 prawo 
4000 euro - 

 administracja 2750 euro 3100 euro 



 prawo finansowe i skarbowość - 3100 euro 

 Humanitarian Action - 6200 euro 

17. Wydział Psychologii 

 psychologia 
2900 euro - 

 Psychology (Warsaw International Studies in 

Psychology) 

4700 euro  
studenci spoza 

UE, bez polskiego 

pochodzenia 

- 

18. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

 profilaktyka społeczna i resocjalizacja 

 socjologia stosowana i antropologia społeczna 

2000 euro 2000 euro 

 praca socjalna 2000 euro - 

 kryminologia - 2000 euro 

19. Wydział Zarządzania 

 zarządzanie 

3000 euro 
(jednoraz.) 

3200 euro 
(w 2 ratach) 

3400 euro 
(w 8 ratach) 

3000 euro 
(jednoraz.) 

3200 euro 
(w 2 ratach) 

3400 euro 
(w 8 ratach) 

 International Business Program - 4000 euro 

 finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 3000 euro 
(jednoraz.) 

3200 euro 
(w 2 ratach) 

3400 euro 
(w 8 ratach) 

3100 euro 
(jednoraz.) 

3300 euro 
(w 2 ratach) 

3500 euro 
(w 8 ratach) 

20. Instytut Ameryk i Europy 

 gospodarka przestrzenna 

- 

2200 euro 
(jednoraz.) 

2300 euro 
(w 2 ratach) 

2400 euro 
(w 3 ratach) 

 studia amerykanistyczne, kulturoznawstwo Stanów 

Zjednoczonych 
3000 euro 3000 euro 

 studia amerykanistyczne, kulturoznawstwo Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2200 euro 
(w 2 ratach) 

2400 euro 
(w 4 ratach) 

2000 euro 
(jednoraz.) 

2200 euro 
(w 2 ratach) 

2400 euro 
(w 4 ratach) 

(stacjonarne) 

 

2200 euro 
(jednoraz.) 

2500 euro 
(w 2 ratach) 

2800 euro 
(w 4 ratach) 

(zaoczne) 

21. Centrum Europejskie 2000 euro 2000 euro 



 europeistyka – studia europejskie 

22. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju 

Lokalnego 
 samorząd terytorialny i polityka regionalna 

2000 euro 
(stacjonarne i 

wieczorowe) 

2000 euro 
(zaoczne) 

23. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i 

Edukacji Europejskiej 

 nauczanie języków obcych 

2500 euro - 

24. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych 
 indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach 

nauk humanistycznych i nauk społecznych 

4000 euro 5000 euro 

25. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych 

Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 

 międzyobszarowe indywidualne studia 

matematyczno-przyrodnicze 

5200 euro 
(I stopnia) 

2900 euro 
(jednolite 

magisterskie) 

5200 euro 

26. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 
 ochrona środowiska 

4000 euro 4000 euro 

 

 Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku 

nauki opłaty, o których mowa w niniejszym załączniku podwyższone o 200 euro, 

niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów 

 

 Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), 

podejmujący studia na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty obniżone o 30% 


