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Fedagogika studia I stopnia

Semestr
Li czba

rat
Wysoi(oŚĆ raty

I-2

10 rat 410,00 zl

2 raty 1 !]]](),00 zt

1 rata 3 tj0(),()0 zt

3-4

10 rat ĄĄO,a0 tl
2 raty 21O0,00 li
1 relta .J !]00,00 zl

5-6

10 rat Ą90,0O lł
2 raly 2 300,00 zł

1 rata 4 300,00 zł

Ękononli* stu"tcJi;ł [ stopnia

Se me str
Liczba

rat
wysokośc raty

1-2

i0 rat Ą10,00 tł

2 raly .l 950,00 z1

] ra l;l ,J 6()0,00 zt

10 rat ĄĄ0,00 z|

2 raty 2 ]00,0t] zt

1 rat.a _] !XX),00 z:ł

5,6

10 ra t, 490,00ll
ż rats1 2 300,00 zi

1 rata 4 300,00 zł

Admirłistracja studia I stcpnria

Semestr
Liczba

rat
wysokość raty

1-2

,1 0 rat, Ą1"0,0O zł

1 95t],00 1ł

3 600,00 zł

.]-Ą

,]0 rat ui.'l().0() z]

2 raly 2100,()0 il
]_ rata 3 900,00 zł

5_6

10 rat 490,00lI
2 raty ? ,)()(),0O lł
1 ra t.a Ą 3Oa,OO zł

2 Ig,y
1 rat;l



Fedagogika sĘułd[a |fi stoprłia

Senrestr
Liczba

rat
wysokość raty

12
10 rat Ą70,0O zł

2 raty ) 2!j0,00 zł

1 rata Ą ?()(),O0 tł

3-4

1U rat 520,00 zł

2 raly ) 500,00 lI

1 rata t] /()(),O0 lł

Semestr
Liczba

rat
wysokość raty

3"-2

10 rat 470,00 zl

2 raty 2 250,a0 zl

] rata 4 2a0,0a zł

3-4

1,0 ral 520,00 zł

2 raty 2 jj00,00 zł

] rat.a Ą 700,0O tł

termin złożenia dokumentów: wysokość opłaty (w zł)

od początku lrwania rekrutacji do 31 sierpnia 2O1"9r,
Ozł

od 1 września 2019r. do 30 września 2019r.
80,00 zł

Ekonomia studia ll stopnia


