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 Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnysz 

ul. Szosa Ciechanowska 6 
06-300 Przasnysz   
tel. (29) 752 43 42  
e-mail:kontakt@ult.edu.pl  
 

 

 

ZARZĄDZENIE KANCLERZA numer 01/2022 

 

UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ  

w PRZASNYSZU  
 

               z dnia 30 maja 2022 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach  niestacjonarnych i studiach 

niestacjonarnych prowadzonych metodą on-line w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 80 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zmianami) 

i § 36 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2018  (Dz. U. z 2018 poz. 1861, z późn. zmianami) 

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

                    z dnia 23 marca 2020 r. zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

 

Rodzaj i wysokość opłat obowiązujących kandydatów na studia oraz studentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów inżynierskich określa “tabela opłat na rok akademicki 

2022/2023” zatwierdzona przez Kanclerz ULT, która stanowi załącznik nr 01/2022 do niniejszego 

zarządzenia oraz “tabela opłat dodatkowych na rok akademicki 2022/2023”, która stanowi 

załącznik nr 02/2022 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 

 

Rodzaj i wysokość opłat obowiązujących kandydatów oraz studentów cudzoziemców na studia 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów inżynierskich określa “tabela opłat dla 

studentów cudzoziemców na rok akademicki 2022/2023” zatwierdzona przez Kanclerz ULT, która 

stanowi załącznik nr 03/2022 do niniejszego zarządzenia oraz “tabela opłat dodatkowych dla 

studentów cudzoziemców na rok akademicki 2022/2023”, która stanowi załącznik nr 04/2022 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
KANCLERZ 

 
Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu  

 
mgr Martyna Sternal 

mailto:kontakt@ult.edu.pl
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Załącznik nr 01/2022 do zarządzenia Kanclerza numer 01/2022 

 

Tabela opłat dla studentów na rok akademicki 2022/2023 
 
 

 STUDIA I STOPNIA 

FILOLOGIA ANGIELSKA/ROSYJSKA/NIEMIECKA  

 

TRYB STUDIÓW 

 
TRYB  

NIESTACJONARNY 

NIESTACJONARNY 

ONLINE 
TRYB 4-LETNI 

 Opłata 

semestralna* 

Opłata 

ratalna** 

Opłata 

semestralna* 

 Opłata 

ratalna** 
Jak obok 

Opłata 

semestralna*  

Opłata 

ratalna** 

430 zł 

  

I ROK 2400 zł 490 zł 2500 zł  510zł 

 
Rok „0” 

2200 zł 
II ROK 2500 zł 510 zł 2600 zł  530 zł 

III ROK 2600 zł 530 zł 2700 zł  550 zł 

 
 
 
 

 STUDIA II STOPNIA 

FILOLOGIA ANGIELSKA/ROSYJSKA/NIEMIECKA  

 TRYB STUDIÓW 
 

 

TRYB NIESTACJONARNY TRYB ONLINE 

 
Opłata semestralna* Opłata ratalna** Opłata semestralna*  

Opłata 

ratalna** 

I ROK 2 600 zł 530 zł 2 700,00 zł  550 zł 

II ROK 2 800 zł 570 zł 2 900,00 zł  590 zł 

 
 
 

 
BUDOWNICTWO 

 
TRYB STUDIÓW 

 
TRYB NIESTACJONARNY/ONLINE 

 
Opłata semestralna* Opłata ratalna** 

I ROK 2 600,00 zł 530,00 zł 

II ROK 2 700,00 zł 550,00 zł 

III ROK 2 800,00 zł 570,00 zł 

IV ROK 2 900,00 zł 590,00 zł 
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 STUDIA I STOPNIA ZARZĄDZANIE 

                                                            STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA ONLINE 

 Opłata semestralna Oplata ratalna 

I ROK 2200 zł 450 zł 2300 zł 460 zł 

II ROK 2200 zł 450 zł 2300 zł 460 zł 

III ROK 2 200,00 zł 450 zł 2300 zł 460 zł 

 
 
 *Krótkie studia specjalistyczne  - opłata za semestr 1600 zł ( 3 semestry) + wpisowe 100 zł 
 
 *Studia Podyplomowe  - cena zgodna z ofertą zamieszczoną na stronie Uczelni w opisach 
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Załącznik nr 02/2022 do Zarządzenia Kanclerza numer 01/2022 

 

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

 

akademickim 2022/2023 

 

 

 

Rodzaj opłaty Kwota Termin wpłaty 

 opłata rekrutacyjna  

 

80,00 zł  opłata wnoszona przy składaniu wymaganych 

dokumentów rekrutacyjnych 

 opłata wpisowa  200,00 zł  w terminie 7 dni od daty wydania decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu kandydata 

 opłata za legitymację  30,00 zł przy złożeniu wniosku o wydanie  

 opłata za indeks 

elektroniczny 

12,00 zł przy złożeniu wniosku o wydanie  

 opłata za wydanie duplikatu 

legitymacji  

30,00 zł przy złożeniu wniosku o wydanie duplikatu 

 powtarzanie seminarium 

dyplomowego  

50% rocznej opłaty 

czesnego 
w terminie 7 dni od daty wydania decyzji                                 

o powtarzaniu seminarium dyplomowego 

 powtarzanie jednego lub 

dwóch przedmiotów  

50% semestralnej 

lub rocznej opłaty 

czesnego 

w terminie 7 dni od daty wydania decyzji                                 

o powtarzaniu przedmiotu  

 powtarzanie modułu z 

Praktycznej Nauki Języka 

50% semestralnej 

lub rocznej opłaty 

czesnego 

w terminie 7 dni od daty wydania decyzji                                 

o powtarzaniu modułu 

 opłata za wpis warunkowy  500,00 zł w terminie 7 dni od daty wydania decyzji                                 

o wpisie warunkowym 

 opłata za przedmiot 

nieobjęty planem studiów 

300,00 zł  w terminie 7 dni od daty wydania decyzji                                 

 opłata za 1 punkt ECTS 80,00 zł  w terminie 7 dni od daty wydania decyzji                                 

 opłata za ponowne przyjęcie 

na studia  

 
300,00 zł 

w terminie 7 dni od daty wydania decyzji 

 wyciąg z protokołu 

egzaminacyjnego  

8,00 zł  przy złożeniu wniosku o wydanie protokołu  

 duplikat dyplomu 

ukończenia studiów  

90,00 zł  przy złożeniu pracy dyplomowej 

 dodatkowy odpis dyplomu 

przetłumaczony na język 

obcy  

40,00 zł  przy złożeniu wniosku o wydanie dyplomu 

przetłumaczonego na język obcy 

 

 
 

Wpłat należy dokonywać na konto: 
 
Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu 

Ul. Szosa Ciechanowska 6, 

06-300 Przasnysz 

Bank Millennium S.A. nr konta: 

 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691 
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Appendix No. 03/2022 to the Chancellor's Order No. 01/2022 

 

Fees and Tuition for Foreign Students in the academic year 2022/2023 
 

 
Bachelor’s Degree in the field of Philology 

Specialization: English/German/Russian 

  

 Full time programme/External studies 
Full time 

programme/External 

studies ONLINE 

4 year studies with a 
preparing programme 

 Tuition per year 

I Year 1800 euro 1850 euro As given 

 

Preparing 

year 

1500 

euro 
II Year 1800 euro 1850 euro As given 

III Year 1900 euro 1950 euro As given 

 
 
 

 
Master’s Degree in the field of Philology 

Specialization: English/German/Russian 

  

 Full time programme/ External Studies Full time programme/ External studies ONLINE 

 Tuition per year Tuition per year 

I Year 1900 euro 1950 euro 

II Year 2 000  euro 2050 euro 

 
 
 

 
Engineering Degree in the field of Building 

Specialization: Passive Building/Buildng in Construction 

  

 Full time programme/ External studies                             
 

Full time programme/ External studies ONLINE 
                                                                                     

 Tuition per year Tuition per year 

I Year 2300 euro 2350 euro 
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II Year 2300 euro 2350 euro 

III Year 2400 euro 2450 euro 

IV Year 2400 euro 2450 euro 
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Bachelor’s Degree studies in the field of Management  
 

Specialization: Quality management,Human capital management,Management in logistics, Marketing 
in social media, Accounting and Finance, Data analysis and modeling of business systems 

 

  

Full time programme/ 
External Programme studies 

Full time programme/ External studies 
Online 

 Tuition per year Tuition per Year 

I Year 1800 euro 1850 euro 

II Year 1800 euro 1850 euro 

III Year 1900 euro 1950 euro 

 
 
 
 
*Each specialization is launched with a minimum of 20 people 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 8 
 

Appendix No. 04/2022 to the Chancellor's Order No. 01/2022 
Table of additional fees for foreign students for the academic year 2022/2023 
 
 
 

FEES PRICE 
Termin wpłaty 

 

 recruitment fee 50,00 € the fee is paid when submitting the required 

recruitment documents 

 registration fee 296,00  € within 7 days from the date of the Recruitment 

Committee's decision to qualify the candidate 

 ID card fee 10,00 € when submitting the application for issuance 

 fee for the electronic index 5,00 € when submitting the application for issuance 

 fee for issuing a duplicate 

ID card 

10,00 € when submitting an application for a duplicate 

 repeating the diploma 

seminar 

50% of annual fee within 7 days from the date of the decision to repeat 

the diploma seminar 

 repeating one or two 

subjects 

50% of term or 

annual fee 
within 7 days from the date of the decision to 

repeat the subject 

 repeating the module of the 

Practical Language Study 

50% of term or 

annual fee 
within 7 days from the date of the decision to repeat 

the module 

 fee for a conditional entry 200,00 € within 7 days from the date of the decision on 

conditional entry 

 fee for a subject not covered 

by the study plan 

100,00 € within 7 days from the date of the decision                                 

 fee for 1 ECTS point 20,00 € within 7 days from the date of the decision 

 re-admission fee  
150,00 € 

within 7 days from the date of the decision 

 an excerpt from the 

examination report 

1,00 € when submitting an application for a report 

 duplicate of the graduation 

diploma 

20,00 € when submitting the diploma thesis 

 an additional copy of the 

diploma translated into a 

foreign language 

15, 00 € when submitting an application for a diploma 

translated into a foreign language 

 
 

 
Payments must be made to the account 
 
Linguistic and Technical University in Przasnysz 
6 Szosa Ciechanowska street 
06-300 Przasnysz 
 
IBAN  Account No. PL 96 1160 2202 0000 0002 7228 6903 
Swift Code : BIGBPLPW 
Bank name Bank Millennium S.A. 
Country Poland  
 
 
 
 

 

KANCLERZ 
 

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej 

w Przasnyszu 
 

mgr Martyna Sternal 


