
 

 

Tabela opłat dla osób podejmujących naukę  

w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska   

w roku akademickim 2018/2019. 

 

Wysokość czesnego i innych opłat związanych z tokiem studiów dla studentów rozpoczynających 

studia w roku akademickim 2018/2019 jest następująca: 

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO 

I.  Studia I stopnia - obowiązuje studentów na pierwszym roku studiów – studia w języku 

polskim. 

 Tryb 
Oplata 

wpisowa 

Czesne płatne 

jednorazowo  

za rok z góry 

Czesne płatne w 

dwóch ratach - za 

semestr z góry 

Czesne płatne  

w miesięcznych  

ratach 

Zarządzanie 
Stacjonarny 

200 zł 
5400 zł 2800 zł 580 zł 

Niestacjonarny 4900 zł 2600 zł 540 zł 

II.  Studia I stopnia - obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 

2018/2019 – studia w języku rosyjskim. 

 Tryb 
Oplata 

wpisowa 

Czesne płatne 

jednorazowo  

za rok z góry 

Czesne płatne w 

dwóch ratach - za 

semestr z góry 

Czesne płatne  

w miesięcznych  

ratach 

Zarządzanie 
Stacjonarny 

100 Euro 
1600 Euro 850 Euro -- 

Niestacjonarny 1300 Euro 700 Euro -- 

III.  Studia I stopnia - obowiązuje studentów, którzy podejmą naukę od roku akademickiego 

2018/2019 – studia w języku angielskim. 

 Tryb 
Oplata 

wpisowa 

Czesne płatne 

jednorazowo  

za rok z góry 

Czesne płatne w 

dwóch ratach - za 

semestr z góry 

Czesne płatne  

w miesięcznych  

ratach 

Management  
Stacjonarny 

200 Euro 
2000 Euro 1100 Euro -- 

Niestacjonarny 2000 Euro 1100 Euro -- 

IV.  Studia II stopnia - obowiązuje studentów, którzy podejmą naukę od roku akademickiego 

2018/2019– studia w języku polskim. 

 Tryb 
Oplata 

wpisowa 

Czesne płatne 

jednorazowo  

za rok z góry 

Czesne płatne w 

dwóch ratach - za 

semestr z góry 

Czesne płatne  

w miesięcznych  

ratach 

Zarządzanie 
Stacjonarny 

200 zł 
5800 zł 3000 zł 620 zł 

Niestacjonarny 5200 zł 2700 zł 560 zł 

V. Studia II stopnia - obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 

2018/2019 – studia w języku rosyjskim. 

 Tryb 
Oplata 

wpisowa 

Czesne płatne 

jednorazowo  

za rok z góry 

Czesne płatne w 

dwóch ratach - za 

semestr z góry 

Czesne płatne  

w miesięcznych  

ratach 

Zarządzanie 
Stacjonarny 

100 Euro 
1700 Euro 900 Euro -- 

Niestacjonarny 1300 Euro 700 Euro -- 

VI. Studia II stopnia - obowiązuje studentów, którzy podejmą naukę od roku akademickiego 

2018/2019– studia w języku angielskim. 

 Tryb 
Oplata 

wpisowa 

Czesne płatne 

jednorazowo  

za rok z góry 

Czesne płatne w 

dwóch ratach - za 

semestr z góry 

Czesne płatne  

w miesięcznych  

ratach 

Management  
Stacjonarny 

200 Euro 
2200 Euro 1200 Euro -- 

Niestacjonarny 2200 Euro 1200 Euro -- 
 

1. Osoby, które zapiszą się do 15 września 2018 r. są zwolnione w 50% z opłaty wpisowej. 

2. Osoby, które zapiszą się do 31 stycznia 2019 r. (na semestr letni) są zwolnione w 50% z opłaty 

wpisowej – dot. rekrutacji prowadzonej na semestr letni w 2019 roku. 

3. Osoby, które złożą podanie o stypendium Rektora mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie do 

1400 zł rocznie. Termin składania podań upływa 15 października 2018 roku.  



 

 

INNE OPŁATY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW 

Tytuły wpłat 

Przedmioty, zaliczanie przedmiotów Opłata za semestr 

Opłata administracyjna z tytułu przekroczenia terminów przewidzianych do 

zaliczenia semestru 
50 zł / 50 Euro 

Powtarzanie przedmiotu 200 zł / 100 Euro 

Ponowne powtarzanie przedmiotu 400 zł / 200 Euro 

Powtarzanie seminarium dyplomowego – max. 2 krotnie 500 zł / 300 Euro 

Powtarzanie semestru do 100% stawki rocznego 

czesnego 

Różnica programowa (opłata uzależniona od ilości przedmiotów wchodzących 

w skład różnic programowych): 

1 przedmiot 

2-3 przedmioty 

4-5 przedmiotów 

6-7 przedmiotów 

8 i więcej przedmiotów 

 

 

100 zł / 100 Euro 

200 zł / 200 Euro 

300 zł / 300 Euro 

400 zł / 400 Euro 

500 zł / 500 Euro 

Dodatkowy język obcy (36 godzin) oraz zajęcia nieobjęte planem studiów - 

płatne jednorazowo i wnoszone przed rozpoczęciem zajęć 
300 zł / 200 Euro 

Dodatkowa specjalność lub specjalizacja  40% rocznej opłaty za 

studia 

Inne opłaty Opłata jednostkowa 

Opłata rejestracyjna płatna jednorazowo przed rozpoczęciem postępowania 

rekrutacyjnego 
100 zł 

Opłata wpisowa w przypadku podjęcia nauki na wyższych semestrach studiów 400 zł / 200 Euro 

Opłata wpisowa w przypadku wznowienia studiów 200 zł / 100 Euro 

Opłata wpisowa w przypadku przyjęcia Studenta tylko na obronę 1000 zł / 500 Euro 

Wezwanie do zapłaty 8 zł / 10 Euro 

Za naruszenie zasad korzystania z biblioteki polegającej na nieoddaniu 

wypożyczonych materiałów w ustalonym terminie naliczane są opłaty za 

każdy dzień zwłoki 

za książkę – 0,20 zł / 10 

Euro 

za materiał audiowizualny 

– 1 zł / 10 Euro 

za czasopisma – 1 zł / 10 

Euro 

Za zgubienie książki z biblioteki uczelnianej pobiera się  opłata w wysokości antykwarycznej 
ceny zagubionej książki lub złożenie 

przez studenta egzemplarza danego 

tytułu do biblioteki uczelnianej. 

Opłaty za wystawienie dokumentów Opłata jednostkowa 

Indeksu papierowego 4 zł / 5 Euro 

Duplikatu indeksu papierowego 6 zł / 5 Euro 

Legitymacji studenckiej papierowej 5 zł / 5 Euro 

Duplikatu legitymacji studenckiej papierowej 7 zł / 5 Euro 

Elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł / 10 Euro 

Elektronicznej legitymacji studenckiej z kartą miejską 20 zł / 10 Euro 

Duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25 zł / 10 Euro 

Dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł / 10 Euro 

Duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 90 zł / 50 Euro 

Dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w języku obcym 40 zł / 50 Euro 

Pełnego wykazu zaliczeń i egzaminów w języku obcym 100 zł / 100 Euro 

Dodatkowego pełnego wykazu ocen 50 zł / 50 Euro 

Dodatkowego wyciągu oceny z przedmiotu z protokołu 10 zł / 10 Euro 

 


