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ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

DO REGULAMINU OPŁAT ZA STUDIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA,  

DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH  

WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI 

 

  
Cennik opłat dodatkowych 

1. Powtórne uczęszczanie na niezaliczony przedmiot, który obejmuje nie więcej niż 8 godzin 

dydaktycznych - opłata 100,00 zł. Opłata naliczana jest za każdy przedmiot, na którego 

powtarzanie został skierowany student i który trwa w całości lub w części przez okres 

jednego semestru oraz zgodnie z programem studiów nie przekracza 8 godzin 

dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych i stacjonarnych. 

2. Powtórne uczęszczanie na niezaliczony przedmiot, który obejmuje od 9 do 16 godzin 

dydaktycznych opłata 200,00 zł. Opłata naliczana jest za każdy przedmiot, na którego 

powtarzanie został skierowany student i który trwa w całości lub w części przez okres 

jednego semestru oraz zgodnie z programem studiów przekracza 8 godzin dydaktycznych 

i nie przekracza 16 godzin dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych i stacjonarnych. 

3. Powtórne uczęszczanie na niezaliczony przedmiot, który obejmuje powyżej 16 godzin 

dydaktycznych  opłata 300,00 zł. Opłata naliczana jest za każdy przedmiot, na którego 

powtarzanie został skierowany student i który trwa w całości lub w części przez okres 

jednego semestru oraz zgodnie z programem studiów przekracza 16 godzin 

dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych i stacjonarnych. 

4. Udzielenie urlopu studenckiego - opłata 395 zł. Opłata dotyczy urlopu rocznego, zaś w 

przypadku, gdy urlop przyznano na okres krótszy niż rok opłata naliczona jest w 

wysokości 39,50 zł za każdy rozpoczęty miesiąc urlopu. 

5. Uczęszczanie na zajęcia w ramach dodatkowej ścieżki kształcenia - opłata 200,00 zł. 

Opłata naliczana jest za każdy miesiąc przez 6 miesięcy w ramach rozliczenia 

semestralnego. 

6. Wydanie legitymacji studenckiej - opłata 22,00 zł. 

7. Wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - opłata 33,00 zł. 

8. Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - opłata 20,00 zł. 

9. Wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - opłata 20,00 zł. 

10. Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy 

— opłata 20,00 zł. 

11. Wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w 

tłumaczeniu na język obcy — opłata 20,00 zł. 

12. Dokonanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z 

zagranicą — opłata 26,00 zł. 

 

 


