
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 22/2023 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów 

kognitywistyka i   
kognitywistyka (Cognitive Science)  

z dnia 27 lutego 2023 r. 
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej propozycji wysokości opłat za usługi  

edukacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku  
kognitywistyka (Cognitive Science) w roku akademickim 2023/2024 

 

 

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA STUDENTÓW 
ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE NA STUDIACH 

STACJONARNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM W ROKU AKADEMICKIM 
2023/2024 

 
Jednostka dydaktyczna: Wydział Psychologii 
Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) 
 

L.p. Tytuł opłaty Wysokość opłaty 
1) Studia stacjonarne w języku obcym  

     drugiego stopnia – opłata za rok studiów 0 zł 
2) Powtarzanie zajęć: 

 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2500 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu  – opłata wg liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu  - 1 godzina 

10 zł 

powtarzanie pierwszego semestru seminarium magisterskiego 250 zł 
powtarzanie seminarium magisterskiego (od II do IV semestru) – opłata za 
semestr 

1100 zł 

powtarzanie pracowni badawczej 1100 zl 
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów 
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z 
powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego 
lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek 
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata 
roczna 

250 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył - opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu  
- 1 godzina  

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata wg  liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu - 1 godzina  

10 zł 

 
 
 
 



 

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA STUDENTÓW – 
CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE NA STUDIACH 

STACJONARNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM W ROKU AKADEMICKIM 
2023/2024 

 
Jednostka dydaktyczna: Wydział Psychologii 
Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) 
 

L.p. Tytuł opłaty Wysokość opłaty 
1) Studia stacjonarne w języku obcym  

     drugiego stopnia – opłata za rok studiów  
          opłata jednorazowa 3000 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2500 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu  – opłata wg liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu  - 1 godzina 

10 zł 

powtarzanie pierwszego semestru seminarium magisterskiego 250 zł 
powtarzanie seminarium magisterskiego (od II do IV semestru) – opłata za 
semestr 

1100 zł 

powtarzanie pracowni badawczej 1100 zl 
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów 
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z 
powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego 
lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek 
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata 
roczna 

250 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył - opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu  
- 1 godzina  

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata wg  liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu - 1 godzina  

10 zł 

 


