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I Wydział Rolnictwa i Biologii 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

rolnictwo I niestacjonarne 4800 zł 2400 zł 

rolnictwo II niestacjonarne 5200 zł 2600 zł 

 

 
Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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II Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

weterynaria JM niestacjonarne 9000 zł 4500 zł 

 
 
 
Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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III Wydział Leśny 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

gospodarka przestrzenna I niestacjonarne 4800 zł 2400 zł 

gospodarka przestrzenna II niestacjonarne 5400 zł 2700 zł 

leśnictwo I niestacjonarne 5300 zł 2650 zł 

leśnictwo II niestacjonarne 5700 zł 2850 zł 

 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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IV Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

architektura krajobrazu II niestacjonarne 4800 2400 zł 

ogrodnictwo I niestacjonarne 4800 2400 zł 

ogrodnictwo II niestacjonarne 5200 2600 zł 

 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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V Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

budownictwo I niestacjonarne  5200 zł 2600 zł 

budownictwo II niestacjonarne  5600 zł 2800 zł 

inżynieria środowiska I niestacjonarne  5200 zł 2600 zł 

inżynieria środowiska II niestacjonarne  5600 zł 2800 zł 

 
 
 
Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 58 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 11.07.2017 r.  
 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

w roku akademickim 2017/2018 

6 

 
VI Wydział Technologii Drewna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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VII Wydział Nauk o Zwierzętach 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

hodowla i ochrona zwierząt 
towarzyszących i dzikich 

I niestacjonarne 4800 zł 2400 zł 

hodowla i ochrona zwierząt 
towarzyszących i dzikich 

II niestacjonarne 5600 zł 2800 zł 

zootechnika I niestacjonarne 4800 zł 2400 zł 

zootechnika II niestacjonarne 5600 zł 2800 zł 

 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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VIII Wydział Nauk Ekonomicznych 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

ekonomia I niestacjonarne 5400 zł 2700 zł 

ekonomia II niestacjonarne 5700 zł 2850 zł 

finanse i rachunkowość I niestacjonarne 5400 zł 2700 zł 

finanse i rachunkowość II niestacjonarne 5700 zł 2850 zł 

logistyka I niestacjonarne 5400 zł 2700 zł 

logistyka II niestacjonarne 5700 zł 2850 zł 

zarządzanie I niestacjonarne 5400 zł 2700 zł 

zarządzanie II niestacjonarne 5700 zł 2850 zł 

 
 
 
Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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IX Wydział Nauk o Żywności 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

technologia żywności i 
żywienie człowieka 

I niestacjonarne  5600 zł 2800 zł 

technologia żywności i 
żywienie człowieka 

II niestacjonarne  6600 zł 3300 zł 

 
 
 
Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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X Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

dietetyka I niestacjonarne 6200 zł 3100 zł 

dietetyka II niestacjonarne 7000 zł 3500 zł 

gastronomia i hotelarstwo I niestacjonarne 5600 zł 2800 zł 

żywienie człowieka i ocena 
żywności 

I niestacjonarne 5600 zł 2800 zł 

żywienie człowieka i ocena 
żywności 

II niestacjonarne 6600 zł 3300 zł 

 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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XI Wydział Inżynierii Produkcji 

 
 
 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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XII Wydział Nauk Społecznych 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

pedagogika I niestacjonarne  3600 zł 1800 zł 

pedagogika II niestacjonarne  4000 zł 2000 zł 

socjologia I niestacjonarne  4400 zł 2200 zł 

socjologia II niestacjonarne  4400 zł 2200 zł 

 
 
 

Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 
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XIII Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki 

 
Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych: 

Kierunek Stopień Forma Opłata roczna Opłata semestralna 

informatyka I niestacjonarne 6000 zł 3000 zł 

informatyka II niestacjonarne 6000 zł 3000 zł 

informatyka i ekonometria I niestacjonarne 5600 zł 2800 zł 

informatyka i ekonometria II niestacjonarne 5600 zł 2800 zł 

 
 
 
Inne opłaty – wszystkie kierunki i formy studiów: 

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 planem studiów, w 
tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: 

 

 
 


