
1 

 

 

Załącznik  
Zarządzenia Rektora 41/2017 

z dnia 31 maja 2017 r.  
 

I. Stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 
 

1. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych  
w języku polskim 

Wydział Kierunek studiów 

Opłata za jeden semestr 
studiów [euro/semestr] 

I rok następne lata 

Rolniczo-
Ekonomiczny 

rolnictwo 

700 700 

ochrona środowiska 

biogospodarka 

jakość i bezpieczeństwo środowiska 

zarządzanie 

ekonomia 

Leśny 

leśnictwo 

1000 1000 zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 

przetwórstwo drewna 

Hodowli i 
Biologii 
Zwierząt 

zootechnika 

1000 1000 

biologia stosowana 

biologia 

bioinżynieria zwierząt 

rybactwo 

ichtiologia i rybactwo śródlądowe 

Inżynierii 
Środowiska i 
Geodezji 

inżynieria środowiska 

750 750 

geodezja i kartografia 

gospodarka przestrzenna 

architektura krajobrazu 

inżynieria i gospodarka wodna 

Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

biotechnologia 

700 700 
ogrodnictwo 

sztuka ogrodowa 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 

Inżynierii 
Produkcji i 
Energetyki 

technika rolnicza i leśna 
750 700 

inżynieria biosystemów 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

700 700 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

transport i logistyka 

Technologii 
Żywności 

technologia żywności i żywienie człowieka 

1000 1000 
jakość i bezpieczeństwo żywności 

dietetyka 

browarnictwo i słodownictwo 

Uniwersyteckie 
Centrum 
Medycyny 
Weterynaryjnej 

weterynaria 1000 

750 (II rok) 

750 (III rok) 

750 (IV rok) 

1000 (V rok) 

500 (VI rok) 
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2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na stacjonarnych studiach I stopnia z powodu 
niezadowalających wyników w nauce, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 60,00 zł za 1 pkt ECTS – 
opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

3. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na jednolitych studiach magisterskich, na kierunku 
weterynaria, z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 110,00 zł za 1 pkt  ECTS – 
opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

4. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych 
I stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 40,00 zł za 1 pkt  ECTS – opłata 
dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

5. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego wynosi 180 zł za semestr. 

6. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia na określonym kierunku wynosi: 

1) na stacjonarnych studiach I stopnia – 40,00 zł za 1 pkt ECTS – opłata dotyczy także 
cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności; 

2) kierunek weterynaria – 110,00 zł za 1 pkt ECTS – opłata dotyczy także cudzoziemców 
studiujących na zasadach odpłatności. 
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II. Stacjonarne studia II stopnia    
 

1. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych  
w języku polskim 

Wydział Kierunek studiów 

Opłata za jeden semestr 
studiów [euro/semestr] 

I rok następne lata 

Rolniczo-
Ekonomiczny 

rolnictwo 

700 700 

ochrona środowiska 

biogospodarka 

jakość i bezpieczeństwo środowiska 

ekonomia 

Leśny leśnictwo 1000 1000 

Hodowli i 
Biologii 
Zwierząt 

zootechnika 

1000 1000 

biologia stosowana 

biologia 

bioinżynieria zwierząt 

ichtiologia i rybactwo śródlądowe 

Inżynierii 
Środowiska i 

Geodezji 

inżynieria środowiska 

750 750 

geodezja i kartografia 

gospodarka przestrzenna 

architektura krajobrazu 

inżynieria i gospodarka wodna 

Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

biotechnologia 

700 700 
ogrodnictwo 

sztuka ogrodowa 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 

Inżynierii 
Produkcji i 
Energetyki 

technika rolnicza i leśna 750 700 

zarządzanie i inżynieria produkcji 
700 700 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

Technologii 
Żywności 

technologia żywności i żywienie człowieka 

1000 1000 jakość i bezpieczeństwo żywności 

dietetyka 

 

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych  II stopnia z powodu 
niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt  ECTS – opłata dotyczy także 
cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

3. Opłata za powtarzanie za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na 
stacjonarnych  studiach II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 50,00 zł 
za 1 pkt  ECTS – opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.  

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 
1 ECTS – opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 
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III. Niestacjonarne studia I stopnia    
 

1. Opłata za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych 

Wydział Kierunek studiów 

Opłata za jeden semestr 
studiów [zł/semestr] 

I rok następne lata 

Rolniczo-
Ekonomiczny 

rolnictwo 

1600 1600 

ochrona środowiska 

biogospodarka 

jakość i bezpieczeństwo środowiska 

zarządzanie 

ekonomia 

Leśny leśnictwo 1600 1600 

Hodowli i 
Biologii 
Zwierząt 

bioinżynieria zwierząt 1800 1800 

zootechnika 
1600 1600 

ichtiologia i rybactwo śródlądowe 

Inżynierii 
Środowiska i 
Geodezji 

inżynieria środowiska 

1700 1700 geodezja i kartografia 

gospodarka przestrzenna 

Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

ogrodnictwo 

1700 1700 sztuka ogrodowa 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 

Inżynierii 
Produkcji i 
Energetyki 

technika rolnicza i leśna 

1700 1700 
inżynieria biosystemów 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 

transport i logistyka 1600 1600 

Technologii 
Żywności 

technologia żywności i żywienie człowieka 1600 1600 

 

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych  I stopnia z powodu 
niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt  ECTS – opłata dotyczy także 
cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.  

3. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych   
I stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 40,00 zł za 1 pkt  ECTS – opłata 
dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 1 ECTS – opłata dotyczy także 
cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.  
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IV. Niestacjonarne studia II stopnia    
 

1. Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych 

Wydział Kierunek studiów 

Opłata za jeden semestr 
studiów [zł/semestr] 

I rok następne lata 

Rolniczo-
Ekonomiczny 

rolnictwo 

1600 1600 

ochrona środowiska 

biogospodarka 

jakość i bezpieczeństwo środowiska 

ekonomia 

Leśny leśnictwo 1700 1700 

Hodowli i 
Biologii 
Zwierząt 

zootechnika 
1600 1600 

ichtiologia i rybactwo śródlądowe 

Inżynierii 
Środowiska i 
Geodezji 

inżynieria środowiska 

1700 1700 geodezja i kartografia 

gospodarka przestrzenna 

Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

ogrodnictwo 

1700 1700 sztuka ogrodowa 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 

Inżynierii 
Produkcji i 
Energetyki 

technika rolnicza i leśna 2000 2000 

zarządzanie i inżynieria produkcji 1600 1600 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 1700 1700 

Technologii 
Żywności 

technologia żywności i żywienie człowieka 1700 1700 

dietetyka 2100 2100 

 

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia z powodu 
niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt  ECTS – opłata dotyczy także 
cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

3. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych  
II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 50,00 zł za 1 pkt  ECTS – 
opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności. 

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia niezbędne do podjęcia niestacjonarnych studiów II stopnia na określonym kierunku 
wynosi 40,00 zł za 1 ECTS – opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach 
odpłatności. 
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V. Opłaty za płatne studia prowadzone w języku angielskim dla obywateli polskich 
 

Wydział 
Kierunek studiów/ 

Specjalność  
Poziom 

Opłata za jeden 
semestr studiów 

[zł/semestr] 

Powtarzanie zajęć                 
[zł/1 ECTS] 

Zajęcia 
nieobjęte 
planem 
studiów*            

[zł/1 ECTS] 
I rok 

następne 
lata 

przedmiot 
lub kurs 

seminarium 
dyplomowe 

Rolniczo-
Ekonomiczny 

agriculture I 

 4000 4000 100 80 100 

agroecology II 

doublee degree 
program in business 
economics 

II 

Leśny forest husbandry II 4800  4800  160 100 160 

Hodowli i 
Biologii 
Zwierząt 

animal science II  4800  4800 80 80 80 

Biotechnologii i 
Ogrodnictwa 

interational master of 
horticultural science 

II 

 4000   4000 130 100 130 
environmental and 
plant biotechnology 

II 

Inżynierii 
Produkcji i 
Energetyki 

agiculture and forestry 
technology 

I 4400  4400  140 80 140 

Technologii 
Żywności 

food technology and 
human nutrition 

II  6500 6500  210 100 210 

 
 
* - dotyczy także zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia 
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VI. Opłaty za płatne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców 
podejmujących studia na zasadach odpłatności, prowadzonych przez jednostki 
podstawowe Uczelni 

 

Wydział 
Kierunek studiów/ 

Specjalność  
Poziom 

Opłata za jeden 
semestr studiów 
[euro/semestr] 

Powtarzanie zajęć                 
[euro/1 ECTS] 

Zajęcia 
nieobjęte 
planem 
studiów* 

[euro/1 ECTS] 
I rok 

następne 
lata 

przedmiot 
lub kurs 

seminarium 
dyplomowe 

Rolniczo-
Ekonomiczny 

agriculture I 

1000 1000 25 25 25 
agroecology II 

doublee degree 
program in business 
economics 

II 

Leśny forest husbandry II 1200 1200 40 30 40 

Hodowli i 
Biologii 
Zwierząt 

animal science II 1200 1200 25 25 25 

Biotechnologii 
i Ogrodnictwa 

interational master 
of horticultural 
science 

II 

1000 1000 35 25 35 
environmental and 
plant biotechnology 

II 

Inżynierii 
Produkcji i 
Energetyki 

agiculture and 
forestry technology 

I 1100 1000 35 25 35 

Technologii 
Żywności 

food technology and 
human nutrition 

II 1625 1625 55 25 55 

 
* - dotyczy także zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia 
 

 


