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TABELA OPŁAT STUDIÓW WYŻSZYCH 
DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

na rok akademicki 2022/2023 nabór zimowy 

Poniższe tabele określają wysokość czesnego dla studentów studiów wyższych rozpoczynających naukę w 
roku akademicki 2022/2023 w naborze zimowym.  

I. Studia jednolite magisterskie - ceny kierunków wskazane w poniższej tabeli  

       

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
    STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

Tryb opłat Ilość rat 

CZESNE 
STAŁE 

 CZESNE STOPNIOWANE 
I rok II rok III rok IV rok V rok 

Wysokość 
raty 

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

opłata roczna 1 6 360 zł 5 660 zł 6 360 zł 6 560 zł 6 760 zł 6 960 zł 
opłata semestralna 2 3 180 zł 2 830 zł 3 180 zł 3 280 zł 3 380 zł 3 480 zł 
opłata miesięczna  10 670 zł 590 zł 670 zł 690 zł 710 zł 730 zł 
opłata miesięczna  12 560 zł 500 zł 560 zł 570 zł 590 zł x 

  
 
  

 
       

        

PEDAGOGIKA SPECJALNA 
    STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

Tryb opłat Ilość rat 

CZESNE 
STAŁE 

 CZESNE STOPNIOWANE 
I rok II rok III rok IV rok V rok 

Wysokość 
raty 

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

opłata roczna 1 6 360 zł 5 660 zł 6 360 zł 6 560 zł 6 760 zł 6 960 zł 
opłata semestralna 2 3 180 zł 2 830 zł 3 180 zł 3 280 zł 3 380 zł 3 480 zł 
opłata miesięczna  10 670 zł 590 zł 670 zł 690 zł 710 zł 730 zł 
opłata miesięczna  12 560 zł 500 zł 560 zł 570 zł 590 zł x 

 

PSYCHOLOGIA 
    STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

Tryb opłat Ilość 
rat 

CZESNE 
STAŁE 

 CZESNE STOPNIOWANE 
I rok II rok III rok IV rok V rok 

Wysokość 
raty 

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

Wysokość 
raty  

opłata roczna 1 7 900 zł 7 200 zł 7 900 zł 7 900 zł 8 200 zł 8 500 zł 
opłata semestralna 2 3 950 zł 3 600 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 100 zł 4 250 zł 
opłata miesięczna  10 830 zł 760 zł 830 zł 830 zł 860 zł 890 zł 
opłata miesięczna  12 690 zł 630 zł 690 zł 690 zł 720 zł x 

Wartości podane w powyższych tabelach nie uwzględniają promocji i zniżek. 

* Tabela będzie obowiązywać po otrzymaniu zgody na uruchomienie kierunku   
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II. Pozostałe opłaty – 

 
W toku studiów Uczelnia może pobierać dodatkowe opłaty od Studenta, zgodnie z poniższą tabelą. 

Rodzaj opłaty Kwota  Termin wnoszenia opłat 

1.Opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego): 

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  22 zł 
Zgodnie z harmonogramem 
wniesienia pierwszej raty 
czesnego  

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w 
tłumaczeniu na język obcy 

20 zł na bieżąco 

Opłata za wydanie dodatkowego suplementu w 
tłumaczeniu na język obcy 

20 zł Na bieżąco 

2. Opłaty za wydanie duplikatu dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego): 

Opłaty za duplikaty dokumentów: 

Elektroniczna legitymacja studencka – 33 zł  
 

 

Dyplom ukończenia studiów – 20 zł 

Suplementu do dyplomu – 20 zł 
na bieżąco 

Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na 
język angielski– 20 zł 

 

Karta biblioteczna - 10zł 
opłata pobierana w momencie 
składania wniosku w 
bibliotece 

3. Pozostałe: 

Opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie 
związane z ponownym przyjęciem na studia) 

480 zł 
21 dni od dnia złożenia 
wniosku 

Opłata za przedmiot powtarzany, wpis warunkowy 
250 zł za przedmiot  

w semestrze 
15.11 w semestrze zimowym/ 
15.04 w semestrze letnim 

Opłata za przedmiot stanowiący różnicę programową, 
nadobowiązkowy, realizowany z tytułu studiowania na 
kolejnej specjalności  

250 zł za przedmiot  
w semestrze 

zgodnie z harmonogramem 
wnoszenia czesnego 

Opłata za powtarzanie semestru (nie dotyczy ostatniego 
semestru studiów gdy powtarzane jest wyłącznie  
seminarium dyplomowe) 

pełna wysokość czesnego  standardowego 
obowiązującego na powtarzanym semestrze 
zgodnie z par. 3 ust. 6 umowy edukacyjnej 

zgodnie z harmonogramem 
wnoszenia czesnego 

Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia 
co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego 
powtarzanie Student został skierowany) 

70% wysokości czesnego  standardowego 
obowiązującego na powtarzanym semestrze 
zgodnie z par. 3 ust. 6 umowy edukacyjnej 

zgodnie z harmonogramem 
wnoszenia czesnego 

Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na 
ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest 
wyłącznie seminarium dyplomowe) 

1250 zł za semestr 
14 dni od dnia wpisu na 
semestr 

Odsetki za opóźnienie we wnoszeniu opłat Ustawowe za czas opóźnienia na bieżąco 

Jednorazowa opłata za ostateczne pisemne upomnienie 
wysłane listem poleconym wysyłane, dotyczące zaległości 
we wnoszeniu opłat za studia* 

15 zł (adres w Polsce)/ 40zł (inny adres) na bieżąco 

Opłata za przetrzymywanie książek  
z Biblioteki 

0,50 zł za dzień opóźnienia (za każdą książkę) na bieżąco 

Opłata za duplikat karty bibliotecznej 10 zł 
płatne przy składaniu wniosku 
w bibliotece 



Wersja 1 3 

Opłata za zgubienie książki 30 zł na bieżąco 

Cena wykonania kopii (skanu) dokumentu w ramach 
usługi Wypożyczenia Międzybiblioteczne 

1 zł za każdą stronę na bieżąco 

Jednorazowa opłata za pisemne upomnienie wysłane 
listem, dotyczące przekroczenia terminu zwrotu książki w 
Bibliotece 

5 zł na bieżąco 

* Wysokość niniejszej opłaty wynika z faktycznych poniesionych kosztów przez uczelnię w związku z przygotowaniem wezwania do uiszczenia 
zaległości finansowych, tj. koszt listu poleconego, koszty administracyjne związane ze sporządzeniem upomnienia. 

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu opłat.  

 


