
 

Wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022, 

(na studiach niestacjonarnych studiów I i II stopnia na poszczególnych kierunkach) 

WYDZIAŁ PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW 
Opłata (w zł) 

STUDIA I STOPNIA 

NIESTACJONARNE 

Opłata (w zł)  

STUDIA II STOPNIA 

NIESTACJONARNE 

WYDZIAŁ 

ARCHITEKTURY 
architektura – 3350 

WYDZIAŁ 

BIOTECHNOLOGII 

I HODOWLI ZWIERZĄT 

biotechnologia 2000 2200 

kynologia 2400 2600 

zootechnika 2000 2200 

WYDZIAŁ  

BUDOWNICTWA 

I INŻYNIERII 

ŚRODOWISKA 

budownictwo 1850 1950 

inżynieria środowiska – 2150 

WYDZIAŁ 

 EKONOMICZNY 

ekonomia 1750 1900 

zarządzanie 1900 – 

WYDZIAŁ 

 ELEKTRYCZNY 
elektrotechnika 2400 2600 

WYDZIAŁ 

 INFORMATYKI 
informatyka 3000 3300 

WYDZIAŁ  

INŻYNIERII 

MECHANICZNEJ 

I MECHATRONIKI 

energetyka 2100 – 

inżynieria materiałowa 2100 2100 

inżynieria pojazdów bojowych i 

specjalnych  
2100 – 

inżynieria transportu 2100 2100 

mechanika i budowa maszyn 2100 2100 

zarządzanie i inżynieria produkcji  2100 2100 

WYDZIAŁ 

KSZTAŁTOWANIA 

ŚRODOWISKA 

I ROLNICTWA 

architektura krajobrazu – 1950 

ochrona środowiska 2200 1950 

odnawialne źródła energii 2200 1950 

ogrodnictwo 2200 1950 

rolnictwo 2200 1950 

uprawa winorośli i winiarstwo 2200 - 

WYDZIAŁ  

NAUK O ŻYWNOŚCI 

I RYBACTWA 

technologia żywności i żywienie 

człowieka 
1850 1750 

WYDZIAŁ  

TECHNOLOGII 

I INŻYNIERII 

CHEMICZNEJ 

inżynieria chemiczna i procesowa 2200 2900 

Opłata semestralna za realizację pełnego cyklu kształcenia prowadzonego w języku angielskim na studiach 

stacjonarnych dla studentów studiów: 

 pierwszego stopnia kierunku Aquaculture and fisheries – 3450 zł za semestr, 

 pierwszego stopnia kierunku Chemical engineerin – 4200 zł za semestr, 

 pierwszego stopnia kierunku Economics – 4 000 zł za semestr, 

 pierwszego stopnia kierunku Materials Science and Engineering – 4400 zł za semestr, 

 drugiego stopnia kierunku biotechnologia – 4800 zł za semestr, 

 drugiego stopnia kierunku budownictwo – 4100 zł za semestr. 

 

Wysokość semestralnej opłaty za kształcenie studentów cudzoziemców odbywających studia w języku 

polskim, w tym studia częściowe: 

 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia wynosi – 2 200 zł 

 na studiach niestacjonarnych – zgodnie z opłatą określoną w powyższej tabeli 


