
Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

1. Kierunek studiów: architektura krajobrazu 

A. Studia niestacjonarne

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 3 sem. 6000 zł 3000 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim:

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

2. Kierunek studiów: bezpieczeństwo żywności 

A. Studia stacjonarne

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

3. Kierunek studiów: bioinżynieria zwierząt 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

4. Kierunek studiów: biologia 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

5. Kierunek studiów: biotechnologia 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 10000 zł 5000 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 10000 zł 5000 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

6. Kierunek studiów: budownictwo 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5600 zł 2800 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6600 zł 3300 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
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Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

7. Kierunek studiów: dietetyka 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 6400 zł 3200 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

8. Kierunek studiów: ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6  sem. 10000 zł 5000 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

9. Kierunek studiów: ekonomia 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 6200 zł 3100 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6200 zł 3100 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 
dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

10. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 6400 zł 3200 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6400 zł 3200 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
11. Kierunek studiów: food science: technology and nutrition

A. Studia stacjonarne 
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku obcym, od 
których pobierana jest opłata: 

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami u cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

A. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

12. Kierunek studiów: gastronomia i hotelarstwo 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5800 zł 2900 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.
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Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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13. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 4800 zł 2400 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 5400 zł 2700 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

14. Kierunek studiów: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5200 zł 2600 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 6000 zł 3000 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

15. Kierunek studiów: informatyka 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 7600 zł 3800 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6600 zł 3300 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

16. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 6600 zł 3300 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6000 zł 3000 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

17. Kierunek studiów: inżynieria ekologiczna 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

18. Kierunek studiów: inżynieria i gospodarka wodna 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

19. Kierunek studiów: inżynieria systemów biotechnicznych 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

20. Kierunek studiów: inżynieria środowiska 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5600 zł 2800 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6600 zł 3300 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
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e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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21. Kierunek studiów: leśnictwo 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5300 zł 2650 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 5700 zł 2850 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 4 sem.
bez opłat – 

umowa 
międzynarodowa

bez opłat – 
umowa 

międzynarodowa

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
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d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

22. Kierunek studiów: logistyka 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 6400 zł 3200 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6400 zł 3200 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.
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Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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23. Kierunek studiów: meblarstwo 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5600 zł 2800 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.
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Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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24. Kierunek studiów: ochrona środowiska 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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25. Kierunek studiów: ochrona zdrowia roślin 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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26. Kierunek studiów: ogrodnictwo 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 5800 zł 2900 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim oraz na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
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g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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27. ogrodnictwo miejskie i arborystyka

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
j) za wydanie indeksu - 4 zł,
k) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
l) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
m) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
n) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
o) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
p) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
q) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
r) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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28. Kierunek studiów: pedagogika 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 4900 zł 2450 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 5000 zł 2500 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.
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Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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29. Kierunek studiów: rolnictwo 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5800 zł 2900 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 6200 zł 3100 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.
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Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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30. Kierunek studiów: socjologia 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 5800 zł 2900 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.
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Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

31. technologia biomedyczna

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
j) za wydanie indeksu - 4 zł,
k) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
l) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
m) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
n) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
o) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
p) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
q) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
r) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

32. Kierunek studiów: technologia drewna 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5600 zł 2800 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 6200 zł 3100 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

33. Kierunek studiów: technologia żywności i żywienie człowieka 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5800 zł 2900 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 6800 zł 3400 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

34. Kierunek studiów: technologie energii odnawialnej 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

35. Kierunek studiów: towaroznawstwo i marketing żywności

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5200 zł 2600 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne 

opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata: 

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
j) za wydanie indeksu - 4 zł,
k) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
l) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
m) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
n) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
o) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
p) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
q) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
r) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

36. Kierunek studiów: turystyka i rekreacja 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 6000 zł 3000 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6000 zł 3000 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

37. Kierunek studiów: weterynaria 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia jednolite magisterskie 11 sem. 14000 zł 7000 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

opłaty związane z kształceniem w języku obcym:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia jednolite magisterskie 11  sem. 8400 Euro -

opłaty związane powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce na studiach prowadzonych w języku obcym: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 Euro

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 Euro

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

38. Kierunek studiów: zarządzanie 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 6200 zł 3100 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 6200 zł 3100 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 6 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 4 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

39. Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji 

A. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

B. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

40. Kierunek studiów: zootechnika 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5200 zł 2600 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 6000 zł 3000 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

41. Kierunek studiów: żywienie człowieka i ocena żywności 

A. Studia niestacjonarne 

opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w tym cudzoziemców studiujących 
w języku polskim:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 8 sem. 5800 zł 2900 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 6800 zł 3400 zł

Powtarzanie semestru:
suma opłat za powtarzane 

przedmioty, nie więcej jednak niż 
opłata semestralna

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

B. Studia stacjonarne
opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, od 
których pobierana jest opłata:

Poziom studiów Czas trwania Opłata roczna Opłata 
semestralna

Studia pierwszego stopnia 7 sem. 9000 zł 4500 zł
Studia drugiego stopnia 3 sem. 9000 zł 4500 zł

opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników 
w nauce dla studentów będących polskimi obywatelami i cudzoziemców kształcących się w 
języku polskim: 

Powtarzanie semestru: suma opłat za powtarzane 
przedmioty

Powtarzanie przedmiotu:
liczba punktów ECTS przypisanych 

przedmiotowi pomnożona przez 
100 zł

Uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem 
studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty uczenia się 
niezbędne do podjęcia lub ukończenia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku:

liczba punktów ECTS przypisanych 
przedmiotowi pomnożona przez 

100 zł

Powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego 100 zł

C. Opłaty za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł,
g) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
h) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
i) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą z wyłączeniem 

dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.



Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r. 
Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Nie pobiera się opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu do dyplomu wraz z 
dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) wydawanych w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.
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