
Informatyka 

Studia pierwszego stopnia:

I rok studiów (nabór r.a 2021/2022) płatność jednorazowa 4 900,00 zł  w ratach 5 145,00 zł    (3 x 1286 zł 1 x 1287zł)

II rok studiów (nabór r.a 2020/2021) płatność jednorazowa 4 900,00 zł  w ratach 5 145,00 zł    (3 x 1286 zł 1 x 1287zł)

III rok studiów (nabór r.a 2019/2020) płatność jednorazowa 4 700,00 zł  w ratach 4 935,00 zł    (3 x 1235 zł 1 x 1230zł)

IV rok studiów (nabór r.a 2018/2019) płatność jednorazowa 4 200,00 zł  w ratach 4 410,00 zł    (3 x 1100 zł 1x1110zł)

Terminy wpłat czesnego w semestrze zimowym:

jednorazowo    
w ratach: 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022

Informatyka  I stopień

Opłata za semestr:

Studia pierwszego stopnia:

I rok studiów (nabór r.a 2021/2022) płatność jednorazowa 4 900,00 zł  w ratach 5 145,00 zł    (3 x 1286 zł 1 x 1287zł)

II rok studiów (nabór r.a 2020/2021) płatność jednorazowa 4 900,00 zł  w ratach 5 145,00 zł    (3 x 1286 zł 1 x 1287zł)

III rok studiów (nabór r.a 2019/2020) płatność jednorazowa 4 700,00 zł  w ratach 4 935,00 zł    (3 x 1235 zł 1 x 1230zł)

Terminy wpłat czesnego w semestrze letnim:
jednorazowo  25.02.2022
w ratach: 25.02.2022 15.04.2022 15.05.2022 15.06.2022

SEMESTR ZIMOWY R.A. 2021/2022

Na podstawie § 48 ust. 8 pkt 52 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 roku, w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.)  
z uwzględnieniem:
1. decyzji Rektora WAT  Nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty 
związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe,
2. decyzji Rektora WAT  Nr 28/RKR/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty 
związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2019/2020 studia wyższe, 
3. decyzji Rektora WAT  Nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty 
związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2020/2021 studia wyższe. 
4. decyzji Rektora WAT  Nr 59/RKR/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty 
związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia wyższe. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia (realizowane w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej): wyższe pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia,  wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł. Opłatę rekrytacyjną wnosi kandydat, były student Akademii ubiegający 
się o wznowienie lub dokończenie studiów, a także student (lub były student) innej uczelni ubiegający się o przeniesienie (lub przyjęcie) na 
studia do Akademii.

Opłatę za studia (czesne) jak również pozostałe wpłaty studenci dokonują na indywidualne konta studenckie.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych należność za legitymację studencką (22 zł.) wpłacają łącznie z opłatą czesnego za 
studia za I semestr.

W RATACH CZESNE STUDENCI WNOSZĄ PO UPRZEDNIM UZYSKANIU 
ZGODY PRZEZ DZIEKANA WCY.

(wniosek do pobrania ze strony Wydziału Cybernetyki lub Dziekanatu)

30.09.2021 dla roczników II - IV
30.09.2021

dla I rocznika wpłata jednorazowa lub pierwsza rata -  09.10.2021 , II rata 15.11.2021, III rata 15.12.2021, IV rata 

SEMESTR LETNI r.a. 2021/2022



WYSOKOŚĆ OPŁATY
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WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

(opłaty należy wnosić  w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty) 

studia stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe I i II stopnia (opłata za semestr) 1 500 euro

studia stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie (opłata za semestr) 2 000 euro

studia podyplomowe (opłata za całe studia) 3 500 euro

RODZAJ OPŁATY

wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta (wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa)
wydanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z dwoma odpisami (wydanie duplikatu - opłata o połowę 
wyższa)
wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa)

wydanie dyplomu doktorskiego z odpisem w języku polskim (wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa)

wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski lub łaciński 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa)

wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (wydanie duplikatu - opłata o połowę wyższa)

legalizacja dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą

powtarzanie roku studiów na stacjonarnych studiach wyższych

powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych

powtarzanie przedmiotu na studiach wyższych i doktoranckich - stawka za jedną godzinę zajęć (wysokość 
opłaty za powtarzany przedmiot oblicza się mnożąc stawkę przez ogólną liczbę godzin powtarzanego 
przedmiotu określaną w planie studiów) 

powtarzanie zajęć związanych z dokończeniem studiów wyższych dla osób uprzednio skreślonych z listy 
studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu 
dyplomowego lub nieprzystapienia do egzaminu dyplomowego

powtarzanie zajęć związanych z dokończeniem studiów podyplomowych dla osób uprzednio skreślonych z 
listy uczestników studiów podyplomowych z powodu niedopuszczenia do egzaminu końcowego lub 
niezdania egzaminu końcowego lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego

zajęcia nieobjęte planami studiów wyższych, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia - stawka za jedną godzinę zajęć

W RATACH CZESNE STUDENCI WNOSZĄ PO UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY PRZEZ DZIEKANA WCY.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH 
WYNIKÓW W NAUCE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT 
ZWIĄZANYCH Z ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI (DLA NABORU 2018/2019)



WYSOKOŚĆ OPŁATY

wydanie: 

a) elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00

b) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00

powtarzanie niżej określonych zajęć  na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce: 

a) powtarzanie przedmiotu -  za godzinę  zajęć  powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów, 10,00

b) powtarzanie semestru na studiach: — stacjonarnych 1 500,00

c) powtarzanie roku na studiach dziennych 3 000,00

800,00

prowadzenie zajęć  nieobjętych programem studiów - za godzinę  zajęć; 10,00

kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim 1 500 euro

a) dyplomu ukończenia studiów 20,00

b) suplementu do dyplomu 20,00

wydanie duplikatu: 

a) dyplomu ukończenia studiów 20,00

b) suplementu ukończenia studiów 20,00

26,00

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

1 500 euro

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH 
WYNIKÓW W NAUCE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ICH ODBYWANIEM ORAZ INNYCH OPŁAT 
ZWIĄZANYCH Z ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI EDUKACYJNYMI (DLA NABORU  2019/2020,  2020/2021 oraz 
2021/2022)

RODZAJ OPŁATY

d) powtarzanie zajęć  związanych z dokończeniem studiów dla osób uprzednio skreślonych z listy studentów z 
powodu niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplomowego lub 
nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego 

wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż  
określonych w art. 77 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, o których mowa w art. 78 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(opłaty należy wnosić  w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty) 

studia stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe I i II stopnia (opłata za semestr)


