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ZARZĄDZENIE KANCLERZA numer 01/2019 

UCZELNIA LINGWISTYCZNO-TECHNICZNA W ŚWIECIU 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych/ 

niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie § 25 ust. 6 pkt. 4  oraz § 47 Statutu Uczelni Lingwistyczno - Technicznej w 

Świeciu z dnia 23 marca 2017 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Rodzaj i wysokość opłat obowiązujących kandydatów na studia oraz studentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia określa “tabela opłat na rok akademicki 2019/2020” 

zatwierdzona przez Kanclerz ULT, która stanowi załącznik nr 01/2019 do niniejszego 

zarządzenia oraz “tabela opłat dodatkowych na rok akademicki 2019/2020”, która stanowi 

załącznik nr 02/2019 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Rodzaj i wysokośc opłat obowiazującyh kandydatów oraz studentów cudzoziemców na studia 

studiów pierwszego i drugiego stopnia określa “tabela opłat dla studentów cudzoziemców na 

rok akademicki 2019/2020” zatwierdzona przez Kanclerz ULT, która stanowi załącznik                  

nr 03/2019 do ninijszego  zarzadzenia oraz “tabela opłat dodatkowych dla studentów 

cudzoziemców na rok akademicki 2019/2020”, która stanowi załącznik nr 04/2019 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu 

ul. Chmielniki 2A 

86-100 Świecie 

tel./fax. (52) 33 302 70   tel. (52) 33 127 03 

e-mail: wsjodziekanat@wp.pl 
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 § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                       

 
 

 

Załącznik nr 01/2019 do zarządzenia Kanclerza numer 01/2019 

Tabela opłat dla studentów na rok akademicki 2019/2020 

 

 
 

STUDIA I STOPNIA 

FILOLOGIA ANGIELSKA/ROSYJSKA/NIEMIECKA 
 

 TRYB STUDIÓW 

 TRYB STACJONARNY TRYB 

NIESTACJONARNY 

TRYB 

ONLINE 

TRYB 4-LETNI 

 Opłata 

semestralna* 

Opłata 

ratalna** 

Opłata 

semestralna* 

Opłata 

ratalna** 

Opłata 

semestralna* 

Opłata 

semestralna* 

Opłata 

ratalna** 

I ROK 2300 zł 470 zł 2250 zł 460 zł 2380 zł  

2000 zł 

 

410 zł II ROK 2350 zł 480 zł 2300 zł 470 zł 2390 zł 

III ROK 2600 zł 530 zł 2600 zł 530 zł 2400 zł 

  

STUDIA II STOPNIA 

FILOLOGIA ANGIELSKA/ROSYJSKA/NIEMIECKA 
 

 TRYB STUDIÓW 

 TRYB STACJONARNY / NIESTACJONARNY 

 
TRYB ONLINE 

 Opłata semestralna* Opłata ratalna** Opłata semestralna* Opłata 

ratalna** 

I ROK 2 450 zł 500 zł 2 500 zł 510 zł 

II ROK 2 750 zł 560 zł 2 800 zł 570 zł 

  

BUDOWNICTWO  

 TRYB STUDIÓW 

 TRYB NIESTACJONARNY/ONLINE 

 Opłata semestralna* Opłata ratalna** 

I ROK 2 500,00 zł 520,00 zł 

II ROK 2 500,00 zł 520,00 zł 

III ROK 2 500,00 zł 520,00 zł 

IV ROK 2 500,00 zł 520,00 zł 
 

 

 

 

K A N C L E R Z 

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu 

mgr Martyna Sternal 
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Załącznik nr 02/2019 do Zarządzenia Kanclerza numer 01/2019 

Tabela opłat dodatkowych w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w roku 

akademickim 2019/2020 

Rodzaj opłaty Kwota Termin wpłaty 

- opłata rekrutacyjna 50,00 zł przy składaniu wymaganych dokumentów 

- wpisowe 
200,00 zł 

W ciągu 7 dni od daty decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu 

kandydata  

- powtarzanie seminarium  
50% czesnego 

w ciągu 7 dni  

od daty decyzji 

- powtarzanie jednego lub dwóch  

przedmiotów   
50 % czesnego 

w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- powtarzanie modułu „Praktyczna 

Nauka Języka”   
50% czesnego 

w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- opłata za wpis warunkowy 500,00 zł w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- oplata za przedmiot nieobjęty 

planem studiów  
300,00 zł 

w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- 1 punkt ECTS  80,00zł w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- opłatę za ponowne przyjęcie na 

studia   
300,00 zł 

w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- duplikat legitymacji  7,50 zł przy złożeniu wniosku o wydanie 

- duplikat indeksu  6,00 zł przy złożeniu wniosku o wydanie 

- duplikat karty egzaminacyjnej  5,00 zł przy złożeniu wniosku o wydanie 

- wyciąg z protokołu 

egzaminacyjnego  
5,00 zł 

przy złożeniu wniosku o wydanie 

- dyplom ukończenia studiów wraz 

z dwoma odpisami 
60,00 zł 

przy złożeniu wniosku o wydanie 

- duplikat dyplomu ukończenia 

studiów  
90,00 zł 

przy złożeniu pracy dyplomowej 

- dodatkowy odpis dyplomu w 

tłumaczeniu na język obcy 
40,00 zł 

przy złożeniu wniosku o wydanie odpisu 

dyplomu 
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MASTER'S AND BACHELOR'S DEGREE INTHE FIELD OF PHILOLOGY 

SPECIALIZATION: ENGLISH/GERMAN/RUSSIAN 
 

 MODE 

 FULL TIME PROGRAMME / EXTERNAL STUDIES 

/ ON-LINE STUDIES 

DOUBLE DIPLOMA DEGREE 

 Tuition per year 

I YEAR 1 7000 € 1 500 € 

II YEAR 1 7000 € 1 500 € 

III YEAR 1 7000 € 1 500 € 

 ENGINEERING DEGREE IN THE FIELD OF: BUILDING  

SPECIALIZATION: PASSIVE BUILDING/ CONSTRUCTIVE BUILDING  

 MODE 

 EXTERNAL STUDIES / ON-LINE STUDIES 

 Tuition per year 

I YEAR 2200 € 

II YEAR 2200 € 

III YEAR 2200 € 

IV YEAR 2200 € 
 

Załącznik nr 03/2019 do zarządzenia Kanclerza numer 01/2019 

Fees and Tuition for  Foreign Students in the academic year 2019/2020 
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Rodzaj opłaty Kwota Termin wpłaty 

- opłata rekrutacyjna 
50,00 € 

przy składaniu wymaganych 

dokumentów 

- wpisowe 

200,00 € 

W ciągu 7 dni od daty 

decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej o 

zakwalifikowaniu kandydata  

- powtarzanie seminarium  
50% czesnego 

w ciągu 7 dni  

od daty decyzji 

- powtarzanie jednego lub dwóch  

przedmiotów   
50 % czesnego 

w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- powtarzanie modułu „Praktyczna Nauka Języka”   50% czesnego w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- opłata za wpis warunkowy 150,00 € w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- oplata za przedmiot nieobjęty planem studiów  100,00 € w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- 1 punkt ECTS  20,00 € w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- opłatę za ponowne przyjęcie na studia   150,00 € w ciągu 7 dni od daty decyzji 

- duplikat legitymacji  
  2,00 € 

przy złożeniu wniosku o 

wydanie 

- duplikat indeksu  
 2,00 € 

przy złożeniu wniosku o 

wydanie 

- duplikat karty egzaminacyjnej  
5,00 € 

przy złożeniu wniosku o 

wydanie 

- wyciąg z protokołu egzaminacyjnego  
1,00 € 

przy złożeniu wniosku o 

wydanie 

- dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 
15,00 € 

przy złożeniu wniosku o 

wydanie 

- duplikat dyplomu ukończenia studiów  
20,00 € 

przy złożeniu pracy 

dyplomowej 

- dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język 

obcy 
15,00 € 

przy złożeniu wniosku o 

wydanie odpisu dyplomu 

 

 

 

Załącznik nr 04/2019 do Zarządzenia Kanclerza numer 01/2019 

Tabela opłat dodatkowych dla studentów cudzoziemców na rok akademicki 2019/2020 
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Wpłat należy dokonywać na konto:  

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu ul. Chmielniki 2A 

Bank Millennium S.A.  nr konta: 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691 

 

 

 

 

K A N C L E R Z 

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu 

mgr Martyna Sternal 

 


