Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

1.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się
od roku akademickiego 2021/2022, w przypadku kierunków studiów z semestralnym
okresem zaliczeniowym:
a)

na studiach pierwszego i drugiego stopnia wynosi:

kierunek studiów

opłata za semestr studiów
pierwszego stopnia
drugiego stopnia

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
budownictwo
energetyka
geoinformatyka i techniki satelitarne
inżynieria środowiska

2200 zł
1980 zł
2200 zł
2000 zł

2400 zł
2100 zł

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
logistyka
zarządzanie

1900 zł
1900 zł
1900 zł
1900 zł

1900 zł
1900 zł
1900 zł
1900 zł

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
coaching i doradztwo filozoficzne
filologia angielska
filologia germańska

1900 zł
2200 zł
2200 zł

2200 zł
2200 zł

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
automatyka i robotyka
biznes elektroniczny
elektrotechnika
informatyka

2100 zł
2100 zł
2000 zł
2100 zł

2200 zł
2100 zł
2200 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
pielęgniarstwo

-

2500 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY
bezpieczeństwo i higiena pracy
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn
zarządzanie i inżynieria produkcji

2000 zł
2000 zł
2000 zł

2100 zł
2100 zł
2100 zł
2100 zł

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
biomonitoring
i zarządzanie środowiskiem
ochrona środowiska

2260 zł
-

1900 zł

turystyka i rekreacja
wychowanie fizyczne
żywienie człowieka i dietoterapia

1980 zł
2000 zł
1980 zł

2000 zł
-

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
animacja kultury i twórczej
aktywności w sieci
pedagogika
praca socjalna

2000 zł
2000 zł
2000 zł

2000 zł
2000 zł

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
administracja

b)

1900 zł

na studiach jednolitych magisterskich wynosi:
kierunek studiów

1900 zł

opłata za semestr

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2000 zł
pedagogika specjalna
2000 zł
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
prawo
2100 zł

2.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych - jednolitych
magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022, w
przypadku kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym wynosi:
kierunek studiów

opłata za rok

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
kierunek lekarski
29500 zł

