
 

Opłaty za studia niestacjonarne 

 

I wariant 

 

Kierunek Administracja za semestr- 1800,00 zł 

Kierunek Turystyka i Rekreacja za semestr - 1870,00 zł 

Kierunek Ogrodnictwo za semestr - 1980,00 zł 

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka za semestr- 1980,00 zł 

Kierunek Energetyka za semestr- 1980,00 

 

Opłatę uiszcza się za semestr zimowy do dnia 31 października, za semestr letni do dnia 22 

lutego.  

 

 

II wariant 

 

Kierunek administracja - 1800,00 zł za semestr zimowy - płatne do dnia 31 października - 900,00 

zł, do dnia 15 grudnia 900,00 zł oraz 1800,00 zł za semestr letni płatne do dnia 22 lutego - 900,00 

zł, do dnia 30 kwietnia - 900,00 zł. 

 

Kierunek turystyka i rekreacja - 1870,00 zł za semestr zimowy - płatne do dnia 31 października - 

935,00 zł, do dnia 15 grudnia 935,00 zł oraz 1870,00 zł za semestr letni płatne do dnia 22 lutego - 

935,00 zł, do dnia 30 kwietnia - 935,00 zł. 

 

Kierunek ogrodnictwo - 1980,00 zł za semestr zimowy - płatne do dnia 31 października - 990,00 

zł, do dnia 15 grudnia 990,00 zł oraz 1980,00 zł za semestr letni płatne do dnia 22 lutego - 990,00 

zł, do dnia 30 kwietnia - 990,00 zł. 

 

Kierunek technologia żywności i żywienia człowieka - 1980,00 zł za semestr zimowy - płatne do 

dnia 31 października - 990,00 zł, do dnia 15 grudnia 990,00 zł oraz 1980,00 zł za semestr letni 

płatne do dnia 22 lutego - 990,00 zł, do dnia 30 kwietnia - 990,00 zł. 

 

Kierunek energetyka - 1980,00 zł za semestr zimowy - płatne do dnia 31 października - 990,00 zł, 

do dnia 15 grudnia 990,00 zł oraz 1980,00 zł za semestr letni płatne do dnia 22 lutego - 990,00 zł, 

do dnia 30 kwietnia - 990,00 zł. 

 OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW   

 

1. legitymacji studenckiej - 5 zł,  

2. indeksu - 4 zł,  

3. dyplomu ukończenia studiów - 60 zł,  

 



4. odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,  

2. Za wydanie duplikatu dokumentu wymienionego wyżej pobiera się opłatę o połowę 

wyższą.  

 

 

 

 Ww. opłaty wnoszą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

 OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO   

 

BZ WBK S.A. 2 oddział w Sulechowie  

17 1500 1810 1218 1002 7558 0000   

 


