
ROZKAZ 
REKTORA - KOMENDANTA 

 

 Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

Nr 97  z dnia 08.06.2018 r. 

w sprawie cennika usług edukacyjnych obowiązującego w roku akademickim 2018/2019 

Na podstawie art. 66, 98 ust 2a i 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym     (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z póź. zm..) oraz § 3 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały Senatu 

Nr 19/VI/2015 w sprawie regulaminu opłat dla studentów studiów cywilnych I i II stopnia oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych i kursów dokształcających: 
 

1.  Ustalam w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki następujące wysokości opłat: 
 

I. ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

MIESIĘCZNEJ 
W ROKU AKADEMICKI 

TERMIN 

WNOSZENIA 

OPŁATY 

1. 
Opłata związana z kształceniem studentów na 

studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: 

 

do 15 każdego miesiąca  
(pierwsza rata płatna do 

ostatniego dnia pierwszego 

miesiąca studiów,  

ostatnia rata płatna do 7 dni 

roboczych przed 

przystąpieniem do 

egzaminu dyplomowego**) 

A. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE [6 sem.] * 
10 rat po 

440 zł 

B. ZARZĄDZANIE [6 sem.] * 
10 rat po 

420 zł 

C. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA [7 sem.] * 
10 rat po 

440 zł 

2. 
Opłata związana z kształceniem studentów na 

studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunkach: 
 

do 15 każdego miesiąca  
(pierwsza rata płatna do 

ostatniego dnia pierwszego 

miesiąca studiów,  

ostatnia rata płatna do 7 dni 

roboczych przed 

przystąpieniem do 

egzaminu dyplomowego**) 

A. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE [4 sem.] 
10 rat po 

460 zł 

B. ZARZĄDZANIE [4 sem.] * 
10 rat po 

440 zł 

C. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA [3 sem.] * 
10 rat po 

460 zł 

3. 
Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów  

(za realizację 30 godzin przedmiotu) 
115 zł przed rozpoczęciem zajęć 

4. Opłata za studia w języku obcym  1 150 zł przed rozpoczęciem zajęć 

5. 

Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć, 

(w tym w przypadku wznowienia studiów) zależnie od 

liczby godzin, na wszystkich rodzajach studiów: 

 

Opłata za powtarzanie 

określonych zajęć 

rozliczana semestralnie: 

 do 15 października – 

semestr zimowy, 

 do 15 marca – semestr 

letni. 

 

 przedmiot do 30 godzin w semestrze  250 zł 

 przedmiot od 30 do 60 godzin w semestrze  350 zł 

 przedmiot powyżej 60 godzin w semestrze 460 zł 

6. 
Opłata związana z kształceniem słuchaczy na 

studiach podyplomowych na kierunku: 

 

do 15 każdego miesiąca  
(pierwsza rata płatna do 

ostatniego dnia pierwszego 

miesiąca studiów,  

ostatnia rata płatna do 7 dni 

roboczych przed 

przystąpieniem do 

egzaminu dyplomowego**) 

A. 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO [2 sem.] 

10 rat po 

400 zł 

B. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA [2 sem.] 
10 rat po 

400 zł 

C. 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE 

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA [2 sem.] 

10 rat po 

500 zł 

D. 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE 

WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH [2 sem.] 
10 rat po 

400 zł 

7. 
Potwierdzanie efektów uczenia się  

- za 1 przedmiot 
500 zł przed rozpoczęciem zajęć 

 

* dot. studentów wznawiających studia w roku akademickim 2018/2019. 

** terminy egzaminów dyplomowych określa Rektor – Komendant w rozkazie w sprawie harmonogramu roku 

akademickiego. 
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II. ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA 

1. 100,00 złotych za postępowanie związane z przyjęciem na studia wojskowe I stopnia w charakterze 

kandydata na żołnierza zawodowego na kierunki: dowodzenie, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, 

informatyka, do służby kandydackiej w korpusie osobowym medycznym oraz na szkolenie 

wojskowe w ramach Studium Oficerskiego w roku akademickim 2018/2019  w oparciu o § 1 pkt. 2 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U. z 

2016 r., poz. 1608) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 

2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 

1627 z późn. zm.); 

2. 85,00 złotych za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia na pozostałe kierunki 

studiów prowadzonych w AWL (nie dotyczy kandydatów na żołnierzy zawodowych przyjmowanych 

na studia II stopnia po studiach I stopnia w AWL) w oparciu o § 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za 

postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej;  

3. 85,00 złotych za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe; 

4. 50,00 złotych za postępowanie związane z ubieganiem się o przeniesienie na studia dla kandydatów 

na żołnierzy zawodowych, tylko wtedy gdy jest cywilnym studentem AWL w oparciu o § 6 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby 

wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

 

III. ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW I ICH DUPLIKATÓW 

1.  za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł 

2.  za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł 

3.  za wydanie dyplomu ukończenia studiów 60 zł 

4.  za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów 90  zł 

5.  za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł 

6.  za wydanie duplikatu odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 60 zł 

7.  za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł 

8.  za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 45 zł 

9.  za wydanie dyplomu doktorskiego 120 zł 

10.  za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego 180 zł 

11.  za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język obcy 80 zł 

 

2. Niniejszy rozkaz wchodzi w życie  z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                                                REKTOR – KOMENDANT 

       o/z 

                                                                                                gen. bryg. dr hab. inż.  Dariusz SKORUPKA 

 

 

 


