
1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem w języku obcym na studiach 
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia wynoszą: 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

 

Kierunek studiów 

 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

Studia drugiego stopnia 

 Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Architektura w j. ang. 1 500 38 1 500 38 

Architektura krajobrazu w j. ang. 2 500 38 2 500 38 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI 

 

Kierunek studiów 

 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

Studia drugiego stopnia 

 Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Informatyka w j. ang. - - 4 500 40 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ 

 

Kierunek studiów 

 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

Studia drugiego stopnia 

 Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Budownictwo w j. ang. 0 15 0 15 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI 



 

Kierunek studiów 

 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

Studia drugiego stopnia 

 Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Fizyka techniczna – 

Modelowanie komputerowe  

w j. ang. 

- - 3 000 21 

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

 

Kierunek studiów 

 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

Studia drugiego stopnia 

 Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Technologia chemiczna w j. ang. - - 0 25 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

 

Kierunek studiów 

 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

Studia drugiego stopnia 

 Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Opłata 

semestralna      

za studia 

prowadzone  

w języku obcym 

(zł) 

Stawka za  

1 godzinę zajęć 

dydaktycznych 

(zł)* 

Mechanika i budowa maszyn                    

w j. ang. 
2 600 21 2 600 23 

 


