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Płatności i opłaty obowiązujące studentów i słuchaczy WSKM w Koninie  
 

 
1. Tabela płatności i opłat – studia I i II stopnia 

 

lp. rodzaj opłaty wysokość opłaty termin płatności 

 postępowanie rekrutacyjne   

1.  opłata rekrutacyjna studia I i II stopnia 85,00 zł w terminie rekrutacji 

 dokumenty   

2.  legitymacja - opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22,00 zł 10.10.2020 r.  / w przypadku zmiany 

danych – w ciągu 7 dni od daty złożenia 

wniosku o wydanie dokumentu 

3.  legitymacja - opłata za wydanie duplikatu  legitymacji studenckiej 33,00 zł w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku  

o wydanie dokumentu 

4.  indeks - opłata za wydanie indeksu 4,00 zł 10.10.2020 r.  

5.  indeks - opłata za wydanie duplikatu  indeksu 8,00 zł w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku  

o wydanie dokumentu 

6.  opłata za wydanie dodatkowego: odpisu dyplomu ukończenia studiów w 
języku obcym, suplementu do dyplomu w języku obcym 

20,00 zł/ egz. w ciągu 7 dni od daty ukończenia studiów 

7.  dyplom – opłata za wydanie  duplikatu: dyplomu ukończenia studiów, 

suplementu do dyplomu  

20,00 zł/ egz. w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku  

o wydanie dokumentu 

8.  opłata za uwierzytelnianie dokumentów  przeznaczonych do obrotu 

prawnego z granica 

26,00 zł w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku  

o wydanie dokumentu 

 tok studiów   

9.  czesne za rok akademicki  wg pkt. 3 wg pkt. 3 niniejszego załącznika 

10.  opłata za wpis warunkowy na kolejny semestr 50,00 zł w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji 
przez właściwego Dziekana Wydziału 

11.  oplata za powtarzanie przedmiotu 200,00 zł/ 

przedmiot 

w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji 

przez właściwego Dziekana Wydziału 

12.  opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia (tzw. 

opłata reaktywacyjna). 

1000,00 zł w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji 

przez właściwego Dziekana Wydziału 

 

 
2. Tabela płatności i opłat – studia podyplomowe 

 

lp. rodzaj opłaty wysokość opłaty termin płatności 

 dokumenty   

1.  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  - za wydanie 

świadectwa 

30,00 zł w ciągu 7 dni od daty ukończenia studiów 

2.  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  - za wydanie duplikatu 

świadectwa 

45,00 zł w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku  

o wydanie dokumentu 

 

 
3. Wysokość czesnego  

 
W przypadku skreślenia/rezygnacji ma zastosowanie §14 regulaminu Płatności i opłat wynikających z organizacji studiów w  WSKM w Koninie. 

 

 

3.1. Wysokość czesnego - studia I stopnia 
 

 kierunek: administracja ekonomia energetyka pedagogika 

1 rata 

kwota czesnego za rok - płatność do dn. 10.10.2020 r. 3.340,00 zł  3.250,00 zł 3.520,00 zł 3.160,00 zł 

 

2 raty 

    

kwota czesnego za semestr zimowy - płatność do dn. 10.10.2020 r. 1.760,00 zł 1.712,50 zł 1.855,00 zł 1.665,00 zł 

kwota czesnego za semestr letni - płatność do dn. 10.03.2021 r. 1.760,00 zł 1.712,50 zł 1.855,00 zł 1.665,00 zł 
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10 rat     

rata termin płatności do dn.     

 1 10.10.2020 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 

semestr 2 10.11.2020 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
zimowy 3 10.12.2020 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
 4 10.01.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
 5 10.02.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
 6 10.03.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
semestr 7 10.04.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
letni 8 10.05.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
 9 10.06.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
 10 10.07.2021 r. 370,00 zł 360,00 zł 390,00 zł 350,00 zł 
  Łącznie za rok akademicki 3.700,00 zł 3.600,0 zł 3.900,0 zł 3.500,0 zł 

 

3.2. Wysokość czesnego - studia II stopnia – kierunek ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja (tryb uiszczania opłat – zgodnie z 
deklaracją). 

1) tryb studiów – niestacjonarny 

 tryb opłat: 1 rata* 2 raty* 10 rat* 

Rok akademicki     

kwota czesnego za rok - płatność do dn. 10.10.2020 r. 4.300,00 zł --- --- 

 

Semestr zimowy 

   

kwota czesnego za semestr- płatność do dn. 10.10.2020 r. --- 2.250,00 zł ---- 

płatność za semestr w systemie ratalnym:    

rata termin płatności do dn.    

1 10.10.2020 r. --- --- 460,00 zł 

2 10.11.2020 r. --- --- 460,00 zł 
3 10.12.2020 r. --- --- 460,00 zł 
4 10.01.2021 r. --- --- 460,00 zł 
5 10.02.2021 r. --- --- 460,00 zł 
 

Semestr letni 

   

kwota czesnego za semestr - płatność do dn. 10.03.2021 r. ---- 2.250,00 zł --- 

płatność za semestr w systemie ratalnym:    

rata termin płatności do dn.    

1 10.03.2021 r. --- --- 460,0 zł 

2 10.04.2021 r. --- --- 460,0 zł 
3 10.05.2021 r. --- --- 460,0 zł 
4 10.06.2021 r. --- --- 460,0 zł 
5 10.07.2021 r. --- --- 460,0 zł 
     

 Łącznie za rok akademicki: 4.300,00 zł 4.500,00 zł 4.600,0 zł 
*absolwenci WSKM w Koninie – 5% zniżki, bez wniosku. Bonifikatę należy odliczyć od kwoty w tabeli. Bonifikata obowiązuje tylko na pierwszym roku studiów. 

2) tryb studiów – stacjonarny    

 tryb opłat: 1 rata* 2 raty* 10 rat* 

Rok akademicki     

kwota czesnego za rok - płatność do dn. 10.10.2020 r. 4.700,00 zł --- --- 

 

Semestr zimowy 

   

kwota czesnego za semestr- płatność do dn. 10.10.2020r. --- 2.450,00 zł ---- 

płatność za semestr w systemie ratalnym:    

rata termin płatności do dn.    

1 10.10.2020 r. --- --- 500,00 zł 

2 10.11.2020 r. --- --- 500,00 zł 
3 10.12.2020 r. --- --- 500,00 zł 
4 10.01.2021 r. --- --- 500,00 zł 
5 10.02.2021 r. --- --- 500,00 zł 
 

Semestr letni 

   

kwota czesnego za semestr - płatność do dn. 10.03.2021 r. ---- 2.450,00 zł --- 

płatność za semestr w systemie ratalnym:    

rata termin płatności do dn.    

1 10.03.2021 r. --- --- 500,00 zł 

2 10.04.2021 r. --- --- 500,00 zł 
3 10.05.2021 r. --- --- 500,00 zł 
4 10.06.2021 r. --- --- 500,00 zł 
5 10.07.2021 r. --- --- 500,00 zł 
     

 Łącznie za rok akademicki: 4.700,00 zł 4.900,00 zł 5.000,00 zł 
*absolwenci WSKM w Koninie – 5% zniżki, bez wniosku. Bonifikatę należy odliczyć od kwoty w tabeli. Bonifikata obowiązuje tylko na pierwszym roku studiów.  

3.3.  Opłaty dotyczą studentów z naboru w roku akademickim 2020/2021. 

 

4. Wysokość opłat za studia - studia podyplomowe. 
Opłaty zgodne z umową o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych. 

 


