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Opłaty za usługę edukacyjną polegającą na prowadzeniu studiów w języku 
obcym

Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Medical physics (Fizyka medyczna) (studia stacjonarne I i II stopnia)
(Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Uniwersytet 
Medyczny)

Opłaty za kształcenie 
Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień)
(Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania)

675,00 zł 2 600,00 zł 5 000,00 zł

Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne 
niestacjonarne)
(Wydział Chemii; Wydział Ekonomii)

880,00 zł 3 350,00 zł 6 350,00 zł

Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 4-semestralne 
niestacjonarne)
(Wydział Chemii; Wydział Ekonomii)

680,00 zł 2 600,00 zł 4 900,00 zł

Opłaty za kształcenie 
Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Biologia (studia niestacjonarne I stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Biologia (studia niestacjonarne II stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

Opłata

700,00 zł

600,00 zł

900,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

100,00 zł

Opłaty za kształcenie 
Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Chemia (studia niestacjonarne II stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Ochrona środowiska (studia niestacjonarne II stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Chemii i Ochrony Środowiska przy 
Wydziale Chemii

nie dotyczy 2 500,00 zł 5 000,00 zł

Opłata

700,00 zł

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów

Opłata za jeden punkt ECTS

WYDZIAŁ BIOLOGII

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce

STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE

nie dotyczy 3 000,00 zł 5 800,00 zł

OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH ORAZ OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE                  
ŚWIADCZONE PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce

Opłata za semestralne  powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce, w 
którego skład wchodzą ćwiczenia laboratoryjne

Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu

WYDZIAŁ CHEMII

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
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600,00 zł

900,00 zł

500,00 zł

450,00 zł

100,00 zł

Opłaty za kształcenie 
Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Ekonomia (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł

Ekonomia (studia niestacjonarne II stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Ekonomia (studia niestacjonarne II stopień - studia 3-semestralne) 800,00 zł 3 050,00 zł 5 650,00 zł
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia niestacjonarne II stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Międzynarodowe stosunki gospodarcze                                                                         
(II stopień studia 3-semestralne niestacjonarne) 

800,00 zł 3 050,00 zł 5 650,00 zł

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii w języku angielskim nie dotyczy nie dotyczy 3000 euro
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia III stopnia Europeistyka 
(studia niestacjonarne)

nie dotyczy 3 600,00 zł nie dotyczy

Opłaty za usługę edukacyjną polegającą na prowadzeniu studiów w języku 
obcym

Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne I stopień) 
specjalność International Business w języku angielskim I i II rok

770,00 zł 3 000,00 zł 5 550,00 zł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne I stopień) 
specjalność International Business w języku angielskim III rok

600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne II stopień) 
specjalność International Business w języku angielskim

770,00 zł 3 000,00 zł 5 550,00 zł

Opłata

650,00 zł

800,00 zł

650,00 zł

800,00 zł

500,00 zł

650,00 zł

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce

Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu - Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I i II stopień), specjalność International Business w 
języku angielskim I i II rok

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce - 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I i II stopień), specjalność International Business w języku 
angielskim I i II rok

Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce - 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I i II stopień), specjalność International Business w języku 
angielskim I i II rok

Opłata za jeden punkt ECTS

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne  powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce, w 
którego skład wchodzą ćwiczenia laboratoryjne

Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów
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325,00 zł
100,00 zł

Opłaty za kształcenie Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Filologia angielska (I stopień - studia niestacjonarne eksternistyczne) nie dotyczy 1 100,00 zł nie dotyczy
Filologia angielska (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Filologia angielska (studia niestacjonarne II stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Filologia germańska (I stopień - studia niestacjonarne eksternistyczne) nie dotyczy 1 000,00 zł nie dotyczy
Filologia germańska (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Filologia germańska (studia niestacjonarne II stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Filologia polska (studia niestacjonarne I stopień) 500,00 zł 1 800,00 zł 3 400,00 zł
Filologia polska (studia niestacjonarne II stopień) 500,00 zł 1 800,00 zł 3 400,00 zł
Filologia romańska (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Filologia rosyjska (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Filologia rosyjska (studia niestacjonarne II stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Iberystyka (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Lingwistyka stosowana (studia niestacjonarne I stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Rosjoznawstwo (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Sinologia (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Slawistyka (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (studia niestacjonarne I stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Niestacjonarne Filologiczne Studia Doktoranckie nie dotyczy 1 500,00 zł 3 000,00 zł

Opłata
750,00 zł
600,00 zł

500,00 zł

300,00 zł
100,00 zł

Opłaty za kształcenie Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Etnologia (studia niestacjonarne I stopień) 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł
Historia (studia niestacjonarne I stopień) 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł
Historia (studia niestacjonarne II stopień) 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł
Historia sztuki (studia niestacjonarne I stopień) 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł
Krajoznawstwo i turystyka historyczna (studia niestacjonarne I stopień) 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł
Religioznawstwo (studia niestacjonarne I stopień) 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł

Opłata
750,00 zł
600,00 zł

600,00 zł

500,00 zł

500,00 zł
100,00 zł

Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów
Opłata za jeden punkt ECTS

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w skład którego 
wchodzą ćwiczenia laboratoryjne

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 
Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów

Opłata za jeden punkt ECTS
WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce

Opłata za jeden punkt ECTS
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów
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Opłaty za kształcenie Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Informatyka (studia niestacjonarne I stopień) 775,00 zł 3 000,00 zł 5 700,00 zł
Opłaty za usługę edukacyjną polegającą na prowadzeniu studiów w języku 
obcym

Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Physics (Fizyka), (studia stacjonarne I i II stopień) nie dotyczy 3 000,00 zł 5 800,00 zł

Opłata
700,00 zł
600,00 zł

900,00 zł

500,00 zł

550,00 zł
100,00 zł

Opłaty za kształcenie Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia niestacjonarne I stopień) 700,00 zł 2 650,00 zł 5 000,00 zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia niestacjonarne II stopień) 700,00 zł 2 650,00 zł 5 000,00 zł

Filozofia (studia niestacjonarne I stopień) 400,00 zł 1 500,00 zł 2 850,00 zł
Filozofia (studia niestacjonarne II stopień) 450,00 zł 1 600,00 zł 3 050,00 zł
Pedagogika (studia niestacjonarne I stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Pedagogika (studia niestacjonarne II stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Pedagogika specjalna (studia niestacjonarne I stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Pedagogika specjalna (studia niestacjonarne II stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 3 900,00 zł
Pedagogika wczesnej edukacji (studia niestacjonarne I stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne I stopień) 470,00 zł 1 800,00 zł 3 400,00 zł
Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne I stopień) II rok 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Politologia (studia niestacjonarne I stopień) 470,00 zł 1 800,00 zł 3 400,00 zł
Politologia (studia niestacjonarne II stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Praca socjalna (studia niestacjonarne I stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Praca socjalna (studia niestacjonarne II stopień) 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Psychologia (studia jednolite magisterskie - niestacjonarne wieczorowe) 750,00 zł 2 900,00 zł 5 500,00 zł
Psychologia (studia jednolite magisterskie - niestacjonarne zaoczne) 700,00 zł 2 600,00 zł 5 000,00 zł
Socjologia (studia niestacjonarne I stopień) 500,00 zł 1 900,00 zł 3 600,00 zł
Socjologia (studia niestacjonarne II stopień)

550,00 zł 2 100,00 zł 3 900,00 zł

Studia Doktoranckie Psychologii (studia niestacjonarne) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 300,00 zł
Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce (studia 
niestacjonarne)

670,00 zł 2 500,00 zł 4 800,00 zł

Opłata
900,00 zł
500,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w skład którego 
wchodzą ćwiczenia laboratoryjne
Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów

nie dotyczy 3 000,00zł 5 800,00 zł

Opłata za jeden punkt ECTS

Opłaty za usługi edukacyjne

Mathematics (Matematyka), (studia stacjonarne I i II stopień) specjalności 
Mathematics,Economical mathematisc

Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 
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550,00 zł

500,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

Opłaty za kształcenie Opłata Opłata Opłata 
Geografia (studia niestacjonarne I stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Geografia (studia niestacjonarne II stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Gospodarka przestrzenna (studia niestacjonarne I stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Gospodarka przestrzenna (studia niestacjonarne II stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Oceanografia (studia niestacjonarne I stopień) 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Środowiskowe Niestacjonarne Studia Doktoranckie nie dotyczy 1 900,00 zł nie dotyczy

Opłata
700,00 zł
600,00 zł

900,00 zł

500,00 zł
550,00 zł
100,00 zł

Opłaty za kształcenie Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Administracja (studia niestacjonarne I stopień) I rok 550,00 zł 2 100,00 zł 4 000,00 zł
Administracja (studia niestacjonarne I stopień) II-III rok 530,00 zł 2 000,00 zł 3 800,00 zł
Administracja (studia niestacjonarne II stopień) I-II rok 600,00 zł 2 200,00 zł 4 200,00 zł
Administracja (studia niestacjonarne II stopień wieczorowe) I-II rok 600,00 zł 2 200,00 zł 4 200,00 zł
Kryminologia (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 200,00 zł 4 200,00 zł
Prawo (niestacjonarne jednolite studia mgr zaoczne) I rok 650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł
Prawo (niestacjonarne jednolite studia mgr zaoczne ) II-V rok 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Prawo (niestacjonarne jednolite mgr studia wieczorowe) nie dotyczy 3 500,00 zł nie dotyczy
Prawo (studia niestacjonarne II stopień) 825,00 zł 3 000,00 zł 5 800,00 zł
Studia Doktoranckie w zakresie Prawa (studia niestacjonarne) nie dotyczy 3 800,00 zł nie dotyczy

Niestacjonarne Studia Doktoranckie w języku angielskim w zakresie prawa nie dotyczy nie dotyczy
3 500,00 

Euro
Opłaty za usługę edukacyjną polegającą na prowadzeniu studiów w języku 
obcym

Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

European and International Business Law and EU administration (studia 
stacjonarne I stopień)

650,00 zł 2 500,00 zł 4 700,00 zł

Opłata
900,00 zł
900,00 zł

900,00 zł

600,00 zł

400,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w skład którego 
wchodzą ćwiczenia laboratoryjne

Opłata za jeden punkt ECTS

Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w skład którego 
wchodzą ćwiczenia laboratoryjne
Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów

Opłata za jeden punkt ECTS
WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w skład którego 
wchodzą ćwiczenia laboratoryjne
Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów
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100,00 zł

Opłaty za kształcenie Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne II stopień) 675,00 zł 2 600,00 zł 4 900,00 zł
Informatyka i ekonometria (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Informatyka i ekonometria (studia niestacjonarne II stopień) 675,00 zł 2 600,00 zł 4 900,00 zł
Zarządzanie (studia niestacjonarne I stopień) 600,00 zł 2 300,00 zł 4 350,00 zł
Zarządzanie (studia niestacjonarne II stopień) 675,00 zł 2 600,00 zł 4 900,00 zł
Niestacjonarne Studia Doktoranckie 750,00 zł 2 800,00 zł 5 400,00 zł
Opłaty za usługę edukacyjną polegającą na prowadzeniu studiów w języku 
obcym

Opłata 
ratalna

Opłata 
semestralna

Opłata 
roczna

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne I stopień) specjalność Financial 
Analyst (CFA)

860,00 zł 3 200,00 zł 6 000,00 zł

Opłata
600,00 zł
600,00 zł

400,00 zł

500,00 zł
100,00 zł

Opłata
600,00 zł
600,00 zł

900,00 zł

600,00 zł

600,00 zł
100,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 

Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów
Opłata za jeden punkt ECTS

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMed

Uwaga:  opłaty za usługi edukacyjne dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Opłata za jeden punkt ECTS

Opłata za semestralne powtarzanie seminarium z powodu niezadowalających wyników w nauce
Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 
Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu

Opłata za semestralne powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  w skład którego 
wchodzą ćwiczenia laboratoryjne
Opłata za warunkowe zezwolenie na studiowanie w następnym semestrze wraz z powtarzaniem 
przedmiotu
Opłata za semestralne studiowanie dodatkowego przedmiotu nieobjętego planem studiów
Opłata za jeden punkt ECTS

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Opłaty za usługi edukacyjne
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