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Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 29/2021 
Rektora PUSB z dnia 24.05.2021 r. 
 
 

1. Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku 
akademickim 2021/2022. 

 

Kierunek 
za kształcenie na studiach niestacjonarnych  

w ciągu semestru w ciągu roku 

Ogrodnictwo 
 

2500 zł 
 

 
5000 zł 

 

Finanse i 
Rachunkowość 

2200 zł 4400 zł 

Kosmetologia 3000 zł 6000 zł 

Informatyka 2900 zł 5800 zł 

Dietetyka 3000 zł 6000 zł 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

2400 zł 4800 zł 

Pedagogika I 
stopień 2500 zł 5000 zł 

Zarządzanie 2200 zł 4400 zł 

Administracja 2200 zł 4400 zł 

Menedżerskie 
studia 

ekonomiczno-
prawne  

2800 zł 5600 zł 

Pedagogika II 
stopień 2800 zł 5600 zł 

Pedagogika 
przedszkolna i 

wczesnoszkolna 
jednolite studia 

magisterskie 

2800 zł 5600 zł 

 
 

 
2. Odpłatność za przeprowadzenie procedury potwierdzenie efektów uczenia się w roku 

akademickim 2021/2022 w PUSB wynosi 960 zł. 
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3. Odpłatność za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

 
Odpłatność za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
stanowi: iloczyn liczby punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu (określonych 
w planie studiów) oraz wartości kwotowej jednego punktu ECTS podanej w poniższej 
tabeli. 

 

Kierunek Wartość 1 pkt. ECTS do ustalenia odpłatności  
za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów 

Ogrodnictwo 95 zł 

Finanse i 
Rachunkowość 74 zł 

Kosmetologia 100 zł 

Informatyka 98 zł 

Dietetyka 100 zł 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

80 zł 

Pedagogika I stopień 84 zł 

Zarządzanie 74 zł 

Administracja 74 zł 

Pielęgniarstwo 95 zł 

Menedżerskie studia 
ekonomiczno-prawne 

125 zł 

Pedagogika II stopień 125 zł 

Pedagogika 
przedszkolna i 

wczesnoszkolna 
jednolite studia 

magisterskie 

95 zł 
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4. Odpłatność za powtarzanie przedmiotów na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2021/2022 

 

Kierunek 

za powtarzanie jednego przedmiotu  (w tym za 
powtarzanie przedmiotu objętego deficytem punktowym) 

w ciągu semestru w ciągu roku 

Ogrodnictwo 220 zł 440 zł 

Finanse i 
Rachunkowość 

220 zł 440 zł 

Kosmetologia 220 zł 440 zł 

Informatyka 220 zł 440 zł 

Dietetyka 220 zł 440 zł 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

220 zł 440 zł 

Pedagogika I 
stopień 220 zł 440 zł 

Zarządzanie 220 zł 440 zł 

Administracja 220 zł 440 zł 

Pielęgniarstwo 220 zł 440 zł 

Menedżerskie 
studia 

ekonomiczno-
prawne 

220 zł 440 zł 

Pedagogika II 
stopień 

220 zł 440 zł 

Pedagogika 
przedszkolna i 

wczesnoszkolna 
jednolite studia 

magisterskie 

220 zł 440 zł 
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Odpłatność za powtarzanie przedmiotów na studiach niestacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2021/2022 

 

Kierunek 

za powtarzanie jednego przedmiotu  (w tym za powtarzanie 
przedmiotu objętego deficytem punktowym) 

w ciągu semestru w ciągu roku 

Ogrodnictwo 330 zł 660 zł 

Finanse i 
Rachunkowość 330 zł 660 zł 

Kosmetologia 330 zł 660 zł 

Informatyka 330 zł 660 zł 

Dietetyka 330 zł 660 zł 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 330 zł 660 zł 

Pedagogika I 
stopień 

330 zł 660 zł 

Zarządzanie 330 zł 660 zł 

Administracja 330 zł 660 zł 

Menedżerskie 
studia 

ekonomiczno-
prawne 

350 zł 700 zł 

Pedagogika II 
stopień 350 zł  700 zł 

Pedagogika 
przedszkolna i 

wczesnoszkolna 
jednolite studia 

magisterskie 

350 zł 700 zł 

 


