
Regulamin opłat wraz z tabelą opłat 

w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu 

w roku akademickim 2020/ 2021 

 

 
 Na podstawie Statutu i Regulaminu Studiów WSZiA w Opolu, Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” Dz. U. z 30 sierpnia 2018, poz. 1668 oraz 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27 września 2018 r. w sprawie  

studiów, wprowadzam Regulamin opłat na rok akademicki 2020/2021, wraz z tabelą opłat. 

 

§ 1  

 

Wszystkie formy studiów w uczelni są odpłatne na zasadach określonych  

w niniejszym regulaminie.  

 

§ 2  

 

Wszyscy studenci i słuchacze uczelni wnoszą opłaty podstawowe (tabela opłat nr 5  

z uwzględnieniem § 5). 

 

§ 3  

 

Inne opłaty wykraczające poza podstawową ofertę kształcenia - świadczenia 

dodatkowe (tabela opłat nr 6) – dotyczą tylko studentów, którzy zadeklarują udział  

w zajęciach wykraczających poza siatkę studiów.  

 

§ 4  

 

Wszystkie opłaty wnoszone są na konto uczelni w terminach określonych w tabelach 

opłat (tabele opłat nr 1,2,3 i 4 ). 

  

 

§ 5  

 

Rektor może w każdym semestrze wprowadzić opłatę promocyjną (mogą one 

dotyczyć opłat podstawowych i innych).  

 

 

 

 

 

 



§ 6  

 

Termin wpłat jest zachowany, jeżeli przed jego upływem należne opłaty wpłyną na 

rachunek bankowy uczelni.  

 

 

§ 7 

 

1. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów, okresem obowiązującym rozliczenie 

opłat z uczelnią przez studenta jest data decyzji o skreśleniu z listy studentów. 

2. W przypadku skreślenia z listy studentów, okresem obowiązującym rozliczenie opłat z 

uczelnią przez studenta jest data decyzji o skreśleniu z listy studentów. 

 

 

§ 8 

 

Wysokość opłat oraz ich terminy zawierają tabele opłat, (załącznik). 

 

 

  

 

 

 Niniejszy regulamin wraz z załączonymi tabelami opłat wprowadzam i zarządzam 

jako obowiązujący w roku akademickim 2020/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opłaty  za studia w WSZiA w Opolu 

w roku akademickim 2020/2021 – semestr zimowy 

 

I semestr  (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

STUDIA  I STOPNIA  

STUDIA II STOPNIA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Tabela 1 

Wpłata jednorazowa za semestr do:  

 Kwota: 

31. 05. 2020r. 700 zł 

30. 06. 2020r. 800 zł 

31. 07. 2020r. 900 zł 

31. 08. 2020r. 1000 zł 

30. 09.2020r. 1100 zł 

lub wpłaty w 4 ratach:  

Terminy rat:          10. 10. 2020r. 

07. 11. 2020r. 

05. 12. 2020r. 

09. 01. 2021r. 

325 zł 

325 zł 

325 zł 

325 zł 

UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona 

może być w terminie wrzesień/październik) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozostałe semestry (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 

STUDIA  I STOPNIA  

STUDIA II STOPNIA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Tabela 2 

 

 Nabór 2018/2019 i wcześniejsze Nabór 2019/2020 

Wpłata jednorazowa za 

semestr do: 

IV-V sem. I stopnia 

 

 

 

 

Kwota: 

VI sem. I stopnia 

IV sem. II stopnia 

 

 

 

Kwota: 

III sem. I stopnia 

III sem. II stopnia 

III-IX sem. jednolite 

magisterskie 

 

Kwota: 

VI sem. I stopnia 

IV sem. II stopnia 

 

 

 

Kwota: 

30. 09. 2020r. 1600 zł 1750 zł 1700 zł 1850 zł 

lub wpłaty w 4 ratach:     

         Terminy rat:  : 10. 10. 2020r. 

 07. 11. 2020r. 

05. 12. 2020r. 

09. 01. 2021r. 

425 zł 

425 zł 

425 zł 

425 zł 

425 zł 

425 zł 

425 zł 

575 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

600 zł 

UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drugi kierunek studiów studiowany równolegle 

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

STUDIA  I STOPNIA  

STUDIA II STOPNIA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Tabela 3 

 

Wpłata jednorazowa za 

semestr 

do 07.11.2020r.: 

 

Studia  

I stopnia 

 

Studia  

II stopnia  

 

Jednolite studia 

magisterskie 

I semestr 400 zł 400 zł 400 zł 

II semestr 600 zł 600 zł 600 zł 

III semestr 600 zł 600 zł 600 zł 

IV semestr 600 zł 700 zł 600 zł 

V semestr 600 zł - 600 zł 

VI semestr 700 zł - 600 zł 

VII semestr - - 600 zł 

VIII semestr - - 600 zł 

IX semestr - - 600 zł 

X semestr - - 700 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE w roku akademickim 2020/2021  

 

 
Tabela 4 

 Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA 

STUDIA DWUSEMESTRALNE     

I semestr ( płatne do 07.11.2020) 1100 zł 950 zł 

II semestr ( płatne do 26.03.2021)          1450 zł 1200 zł 

wpłata promocyjna za   

I semestr ( płatne do 23.10.2020) 1050 zł 900 zł 

II semestr ( płatne do 13.02.2021) 1400 zł 1150 zł 



wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry   

( płatne do 23.10.2020) 2400 zł 2000 zł 

STUDIA TRZYSEMESTRALNE     

I semestr  ( płatne do 07.11.2020)          1000 zł 850 zł 

II semestr  ( płatne do 26.03.2021)                  1000 zł 850 zł 

III semestr  ( płatne do 09.07.2021)        1150 zł 1000 zł 

Wpłata promocyjna za   

I semestr ( płatne do 23.10.2020) 950 zł 800 zł 

II semestr ( płatne do 13.02.2021) 950 zł 800 zł 

III semestr ( płatne do 11.06.2021) 1100 zł 950 zł 

wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry   

( płatne do 23.10.2020) 2950 zł 2500 zł 

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ 

I semestr ( płatne do 07.11.2020) 1450 zł 1350 zł 

II semestr ( płatne do 26.03.2021)          1650 zł 1550 zł 

Wpłata promocyjna za 

I semestr ( płatne do 23.10.2020) 1400 zł 1300 zł 

II semestr ( płatne do 13.02.2021) 1600 zł 1500 zł 

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry 

( płatne do 23.10.2020) 2950 zł 2750 zł 

SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

I semestr ( płatne do 07.11.2020) 950 zł 900 zł 

II semestr ( płatne do 26.03.2021)          1150 zł 1100 zł 

Wpłata promocyjna za 

I semestr ( płatne do 23.10.2020) 900 zł 850 zł 

II semestr ( płatne do 13.02.2021) 1100 zł 1050 zł 

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry 

( płatne do 23.10.20209) 1950 zł 1850 zł 

DIALOG MOTYWUJĄCY – STUDIA PODYPLOMOWE 

I semestr ( płatne do 07.11.2020) 1600 zł 1600 zł 

II semestr ( płatne do 26.03.2021)          1600 zł 1600 zł 

UWAGA!  

· Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% 

stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych. 

· Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe i otrzymają 

rabat w wysokości 1100 zł. 

 

 

 



Opłaty podstawowe w roku akademickim 2020/2021 – semestr zimowy 

 

Tabela 5 

Podstawowa opłata – czesne za studia I 

stopnia 

 ( nabory przed rokiem akademickim 

2019/2020) 

1700 zł ( semestry I-V) 

1850 zł ( semestr VI) 

Podstawowa opłata – czesne za studia II 

stopnia 

 ( nabory przed rokiem akademickim 

2019/2020) 

1700 zł ( semestry I-III) 

1850 zł ( semestr IV) 

Podstawowa opłata - czesne za studia I stopnia 1800 zł ( semestry I-V) 

1950 zł ( semestr VI) 

Podstawowa opłata  - czesne za studia II stopnia 1800 zł ( semestry I-III) 

1950 zł ( semestr IV) 

Podstawowa opłata – czesne za studia jednolite 

magisterskie 

1800 zł ( semestry I-IX) 

1950 zł ( semestr X) 

Podstawowa opłata - czesne za studia 

podyplomowe dwusemestralne 

1100 zł ( I semestr) 

1450 zł ( II semestr) 

Podstawowa opłata – czesne za studia 

podyplomowe trzysemestralne 

1000 zł ( I semestr) 

1000 zł (II semestr) 

1150 zł (III semestr) 

Podstawowa opłata – Specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy społecznej 

1450 zł (I semestr) 

1650 zł (II semestr) 

Podstawowa opłata – Specjalizacja I stopnia w 

zawodzie pracownik socjalny 

950 zł (I semestr) 

1150 (II semestr) 

Podstawowa opłata – Dialog Motywujący – 

Studia Podyplomowe 

1600 zł (I semestr) 

1600 zł (II semestr) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opłaty za inne - wykraczające poza podstawową ofertę kształcenia - świadczenia dodatkowe,  

w roku akademickim 2020/2021 – semestr zimowy 

 

Tabela 6 

Za powtarzanie semestru  1.000 zł 

Za drugi kierunek studiów Patrz tabela 3 

Za zajęcia dodatkowe wykraczające poza 

siatkę studiów ( w tym z języka 

polskiego dla cudzoziemców) 

450 zł ; 800 zł ( w zależności od 

wybranego modułu)  

Za drugą specjalizację lub specjalność 700 zł – opłata jednorazowa 

Praktyki pedagogiczne przygotowania 

dydaktycznego w zakresie: 

 pedagogika wczesnoszkolna  

 przedszkolna (studia I i II 

stopnia) 

 

 

 

175zł  

 

175zł 

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej  

 

250 zł 

Za ponowny wpis na listę studentów 

(reaktywacja) 

200 zł 

Za ponowny wpis na listę słuchacza 

(reaktywacja) 

200 zł 

Za udzielenie wpisu warunkowego 

za każdy punkt kredytowy 

40 zł 

 

Za przedłużenie terminu zaliczenia  

wpisu warunkowego za każdy punkt 

kredytowy 

30 zł  

Za przedłużenie terminu zaliczenia 

różnic programowych 

250 zł 

 

Za dopuszczenie do obrony pracy 

dyplomowej po terminie wynikającym z 

Regulaminu Studiów 

 

300 zł 

Za dopuszczenie do egzaminu 

końcowego na studiach podyplomowych 

po terminie wynikającym z Regulaminu 

Studiów Podyplomowych 

200 zł 

Odpis dyplomu ukończenia studiów w 

języku obcym 

20 zł 

Odpisu suplementu do dyplomu 

ukończenia studiów w języku obcym  

20 zł 



Za wydanie legitymacji studenckiej 22  zł 

Za wydanie duplikatu  

 legitymacji studenckiej 

 dyplomu ukończenia studiów  

 suplementu do dyplomu 

 

 33 zł 

 20 zł 

 20 zł 

Za wydanie zaświadczenia o 

 stanie odbytych studiów 

 

50 zł 

Za wyciąg z indeksu 50 zł 

Legalizacja dokumentów 

przeznaczonych do obrotu  prawnego z 

zagranicą 

26 zł 

Opłata administracyjna  (rezygnacja do 7 

dni od dnia podpisania umowy lub przed 

rozpoczęciem roku akademickiego) 

85 zł 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opłaty  za studia w WSZiA w Opolu 

w roku akademickim 2020/2021 – semestr letni 

 

I semestr  (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

STUDIA  I STOPNIA  

STUDIA II STOPNIA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Tabela 1 

Wpłata jednorazowa za semestr do: Kwota: 

30.01.2021r. 700 zł 

27.02.2021r. 900 zł 

lub wpłaty w 4 ratach:  

Terminy rat: 

06.02.2021r. 

06.03.2021r. 

10.04.2021r. 

08.05.2021r. 

 

325 zł 

325 zł 

325 zł 

325 zł 

UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony) .  

 

 

Pozostałe semestry (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 

STUDIA  I STOPNIA  

STUDIA II STOPNIA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Tabela 2 

Wpłata jednorazowa 

za semestr do: 

II sem. I stopnia 

II sem. II stopnia 

II sem. jednolite 

magisterskie 

Kwota: 

IV sem. I stopnia               

IV sem. jednolite 

magisterskie 

Kwota: 

IV sem. II stopnia 

 

 

Kwota: 

VI sem. I stopnia 

 

 

 

Kwota: 

30. 01. 2021r.   1700 zł 1700 zł 1850 zł 1750 zł 

lub wpłaty w 4 ratach:     

Terminy rat: 

06.02.2021r. 

06.03.2021r. 

10.04.2021r. 

08.05.2021r. 

 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

 

450 zł 

450 zł 

450 zł 

600 zł 

 

425 zł 

425 zł 

425 zł 

575 zł 

UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150 zł. 



Drugi kierunek studiów studiowany równolegle 

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

STUDIA  I STOPNIA  

STUDIA II STOPNIA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Tabela 3 

 

Wpłata jednorazowa za 

semestr 

do 06.03.2021r.: 

 

Studia  

I stopnia 

 

Studia  

II stopnia  

 

Jednolite studia 

magisterskie 

I semestr 400 zł 400 zł 400 zł 

II semestr 600 zł 600 zł 600 zł 

III semestr 600 zł 600 zł 600 zł 

IV semestr 600 zł 700 zł 600 zł 

V semestr 600 zł - 600 zł 

VI semestr 700 zł - 600 zł 

VII semestr - - 600 zł 

VIII semestr - - 600 zł 

IX semestr - - 600 zł 

X semestr - - 700 zł 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE w roku akademickim 2020/2021  

– semestr letni 

 
Tabela 4 

 Opłaty podstawowe Absolwenci WSZiA 

STUDIA DWUSEMESTRALNE     

I semestr ( płatne do 26.03.2021) 1100 zł 950 zł 

II semestr ( płatne do  13.11.2021)        1450 zł 1200 zł 

wpłata promocyjna za   

I semestr ( płatne do 13.02.2021) 1050 zł 900 zł 

II semestr ( płatne do 23.10.2021) 1400 zł 1150 zł 

wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry   

( płatne do 13.02.2021) 2400 zł 2000 zł 

STUDIA TRZYSEMESTRALNE     

I semestr  ( płatne do 26.03.2021) 1000 zł 850 zł 

II semestr  ( płatne do 13.11.2021) 1000 zł 850 zł 



III semestr  ( płatne do 15.01.2022)  1150 zł 1000 zł 

Wpłata promocyjna za   

I semestr ( płatne do 13.02.2021) 950 zł 800 zł 

II semestr ( płatne do 23.10.2021) 950 zł 800 zł 

III semestr ( płatne do 11.12.2021) 1100 zł 950 zł 

wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry   

( płatne do 13.02.2021) 2950 zł 2500 zł 

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ 

I semestr ( płatne do 26.03.2021) 1450 zł 1350 zł 

II semestr ( płatne do  13.11.2021)        1650 zł 1550 zł 

Wpłata promocyjna za 

I semestr ( płatne do 13.02.2021) 1400 zł 1300 zł 

II semestr ( płatne do 23.10.2021) 1600 zł 1500 zł 

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry 

(płatne do 13.02.2021) 2950 zł 2750 zł 

SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

I semestr ( płatne do 26.03.2021) 950 zł 900 zł 

II semestr ( płatne do  13.11.2021)        1150 zł 1100 zł 

Wpłata promocyjna za 

I semestr ( płatne do 13.02.2021) 900 zł 850 zł 

II semestr ( płatne do 23.10.2021) 1100 zł 1050 zł 

Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry 

(płatne do 13.02.2021) 1950 zł 1850 zł 

DIALOG MOTYWUJĄCY – STUDIA PODYPLOMOWE 

I semestr ( płatne do 26.03.2021) 1600 zł 1600 zł 

II semestr ( płatne do  13.11.2021)        1600 zł 1600 zł 

UWAGA!  

· Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% 

stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych. 

· Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe i otrzymają 

rabat w wysokości 1100 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opłaty podstawowe w roku akademickim 2020/2021 – semestr letni 

 

Tabela 5 

Podstawowa opłata - czesne za studia I stopnia 1800 zł ( semestry I-V) 

1950 zł ( semestr VI) 

Podstawowa opłata  - czesne za studia II stopnia 1800 zł ( semestry I-III) 

1950 zł ( semestr IV) 

Podstawowa opłata – czesne za studia jednolite 

magisterskie 

1800 zł ( semestry I-IX) 

1950 zł ( semestr X) 

Podstawowa opłata - czesne za studia 

podyplomowe dwusemestralne 

1100 zł ( I semestr) 

1450 zł ( II semestr) 

Podstawowa opłata – czesne za studia 

podyplomowe trzysemestralne 

1000 zł ( I semestr) 

1000 zł (II semestr) 

1150 zł (III semestr) 

Podstawowa opłata – Specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy społecznej 

1450 zł (I semestr) 

1650 zł (II semestr) 

Podstawowa opłata – Specjalizacja I stopnia w 

zawodzie pracownik socjalny 

950 zł (I semestr) 

1150 (II semestr) 

Podstawowa opłata – Dialog Motywujący – 

Studia Podyplomowe 

1600 zł (I semestr) 

1600 zł (II semestr) 

 

 
Opłaty za inne - wykraczające poza podstawową ofertę kształcenia - świadczenia dodatkowe,  

w roku akademickim 2020/2021 – semestr letni 

 

Tabela 6 

Za powtarzanie semestru  1.000 zł 

Za drugi kierunek studiów Patrz tabela 3 

Za zajęcia dodatkowe wykraczające poza 

siatkę studiów ( w tym z języka 

polskiego dla cudzoziemców) 

450 zł ; 800 zł ( w zależności od 

wybranego modułu)  

Za drugą specjalizację lub specjalność 700 zł – opłata jednorazowa 

Praktyki pedagogiczne przygotowania 

dydaktycznego w zakresie: 

 pedagogika wczesnoszkolna  

 przedszkolna (studia I i II 

stopnia) 

 

 

 

175zł  

 

175zł 

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej  

 

250 zł 

Za ponowny wpis na listę studentów 200 zł 



(reaktywacja) 

Za ponowny wpis na listę słuchacza 

(reaktywacja) 

200 zł 

Za udzielenie wpisu warunkowego 

za każdy punkt kredytowy 

40 zł 

 

Za przedłużenie terminu zaliczenia  

wpisu warunkowego za każdy punkt 

kredytowy 

30 zł  

Za przedłużenie terminu zaliczenia 

różnic programowych 

250 zł 

 

Za dopuszczenie do obrony pracy 

dyplomowej po terminie wynikającym z 

Regulaminu Studiów 

 

300 zł 

Za dopuszczenie do egzaminu 

końcowego na studiach podyplomowych 

po terminie wynikającym z Regulaminu 

Studiów Podyplomowych 

200 zł 

Odpis dyplomu ukończenia studiów w 

języku obcym 

20 zł 

Odpisu suplementu do dyplomu 

ukończenia studiów w języku obcym  

20 zł 

Za wydanie legitymacji studenckiej 22  zł 

Za wydanie duplikatu  

 legitymacji studenckiej 

 dyplomu ukończenia studiów  

 suplementu do dyplomu 

 

 33 zł 

 20 zł 

 20 zł 

Za wydanie zaświadczenia o 

 stanie odbytych studiów 

 

50 zł 

Za wyciąg z indeksu 50 zł 

Legalizacja dokumentów 

przeznaczonych do obrotu  prawnego z 

zagranicą 

26 zł 

Opłata administracyjna  (rezygnacja do 7 

dni od dnia podpisania umowy lub przed 

rozpoczęciem roku akademickiego) 

85 zł 

 

 

 
 

 

 

 


