
 
 
 

                                                                                              
 
 
 

Wysokość opłat za studia PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)  i terminy ich wnoszenia dla 
studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017: 

 
STUDIA STACJONARNE 

 
kierunek: BUSINESS AND LANGUAGES (B&L) 
   

                        termin raty 
semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty 

semestr szósty 

            + opłata za dyplom 60 zł  
w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy – 
w dniu jej zawarcia do 30 września/do 
28 lutego (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 30 września/do 28 
lutego 

560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 

do 15 października / do 15 marca 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 
do 15 listopada / do 15 kwietnia 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 
do 15 grudnia / do 15 maja 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 
do 15 stycznia / do 15 czerwca 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 780 zł 
Razem 2800* zł 2800* zł 3600 zł 3600 zł 3600 zł 3660 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 30 września / do 28 lutego 
*PROMOCJA DLA STUDENTÓW 
ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA  
W ROKU AKDEMICKIM 2016/2017 

2700* zł 2700* zł 3500 zł 3500 zł 3500 zł 3560 zł 

 
OPŁATA REKRUTACYJNA:  80 zł  
     
    

 
 
 

STUDIA NIESTACJONARNE 
 

kierunek: BUSINESS AND LANGUAGES (B&L) 
   

termin raty semestr 
pierwszy 

semestr 
drugi 

semestr 
trzeci 

semestr 
czwarty 

semestr 
piąty semestr szósty 

            + opłata za dyplom 
60 zł w piątej racie 

Pierwszy semestr: po zawarciu umowy 
– w dniu jej zawarcia do 30 
września/do 28 lutego (dot. sem. I) 
Kolejne semestry: do 15 września/do 
15 lutego 

560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 

do 15 października/ do 15 marca 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 
do 15 listopada/ do 15 kwietnia 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 
do 15 grudnia/ do 15 maja 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 720 zł 
do 15 stycznia/ do 15 czerwca 560 zł 560 zł 720 zł 720 zł 720 zł 780 zł 
Razem 2800* zł 2800* zł 3600 zł 3600 zł 3600 zł 3660 zł 

Opłata za semestr opłacona jednorazowo do 15 września / do 15 lutego 
 *PROMOCJA DLA STUDENTÓW 
ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA  
W ROKU AKDEMICKIM 2016/2017 

2700* zł 2700* zł 3500 zł 3500 zł 3500 zł 3560 zł 

 
OPŁATA REKRUTACYJNA:  80 zł  
 


