POZOSTAŁE OPŁATY POBIERANE OD STUDENTA (za wyjątkiem kierunku lekarskiego)

TYP OPŁATY
wpisowe - kandydat /student przeniesienie z innej uczelni
wpisowe na studia II stopnia - absolwent KAAFM
wpisowe- gdy druga osoba z rodziny podejmie studia
wpisowe - wznowienie studiów
wpisowe - wznowienie celem złożenia egzaminu dyplomowego
wznowienie celem złożenia pracy dyplomowej i egzaminu
dyplomowego
przedmiot na drugiej specjalności
przesunięcie bądź przywrócenie terminu egzaminu lub zaliczenia
przesunięcie terminu złożenia indeksu i karty okresowych
osiągnięć
wpis warunkowy krótkoterminowy
powtarzanie przedmiotu, przedmiot studiowany awansem
urlop długoterminowy od zajęć
różnica programowa
przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
przedmiot objęty indywidualnym programem studiów
zajęcia wyrównawcze z języka obcego
kurs języka polskiego w drugim semestrze nauki
opłata za dyplom
opłata za duplikat dyplomu
dodatkowy dyplom w tłumaczeniu na język obcy
duplikat legitymacji elektronicznej
wymiana legitymacji elektronicznej
duplikat indeksu
przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia

nabór 18/19 oraz 17/18
400 zł
opłata nie jest pobierana
200 zł
200 zł
200 zł

nabór 15/16 oraz 16/17
400 zł
200 zł
280 zł
200 zł
200 zł

nabór 14/15 i wcześniejsze
400 zł
200 zł
280 zł
200 zł
200 zł

600 zł
400 zł
50 zł

600 zł
400 zł
40 zł

600 zł
400 zł
40 zł

opłata nie jest pobierana
100 zł
400 zł
100 zł
200 zł
400 zł
400 zł
200 zł za semestr
400 zł
60 zł
90 zł
40 zł
25 zł
17 zł
opłata nie jest pobierana

60 zł
70 zł
400 zł
100 zł
200 zł
400 zł
400 zł
150 zł za semestr
400 zł
60 zł
90 zł
40 zł
25 zł
17 zł
6 zł

200 zł + 50 zł za każdy punkt
ECTS objęty procedurą

200 zł + 50 zł za każdy punkt
ECTS objęty procedurą

POZOSTAŁE OPŁATY POBIERANE OD STUDENTA NA KIERUNKU LEKARSKIM

TYP OPŁATY
przesunięcie bądź przywrócenie terminu egzaminu i zaliczenia
przesunięcie terminu złożenia indeksu i karty okresowych osiągn
wpis warunkowy krótkoterminowy
powtarzanie przedmiotu
urlop długoterminowy od zajęć
przedmiot objęty indywidualnym programem studiów
dodatkowe przedmioty wybrane z planu studiów dla innego
kierunku niż kierunek lekarski
różnica programowa
wpisowe - wznowienie studiów/student przeniesienie z innej
uczelni
dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
dodatkowy dyplom w tłumaczeniu na język obcy
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
duplikat indeksu
duplikat dyplomu ukończenia studiów
wymiana legitymacji elektronicznej

nabór 18/19 i 17/18
100 zł / 25 euro
opłata nie jest pobierana
200 zł / 50 euro
400 zł / 100 euro
400 zł / 100 euro
400 zł / 100 euro

nabór 16/17
100 zł / 25 euro
100 z ł /25 euro
200 zł / 50 euro
400 zł / 100 euro
400 zł / 100 euro
400 zł / 100 euro

100 zł / 25 euro
400 zł / 100 euro

100 zł / 25 euro
400 zł / 100 euro

400 zł / 100 euro
60 zł
40 zł
25 zł
opłata nie jest pobierana
90 zł
17 zł

400 zł / 100 euro
60 zł
40 zł
25 zł
6 zł
90 zł
17 zł

60 zł
70 zł
400 zł
100 zł
200 zł
400 zł
400 zł
xxx
xxx
opłata nie jest pobierana
90 zł
40 zł
25 zł
17 zł
6 zł
xxx

