M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 91
ZARZĄDZENIE NR 26
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 3
ust. 1 uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor UW
z 2015 r., poz. 218) oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) zarządza
się, co następuje:
§1
Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w jednostkach organizacyjnych
Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/2017 świadczone
studentom – cudzoziemcom studiującym na zasadach odpłatności w wysokości
określonej w załącznikach do zarządzenia nr 1-27.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
Rektor UW: M. Pałys

Wykaz opłat dla studentów – cudzoziemców studiujących na
zasadach odpłatności
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

I.

WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

1.1.

kierunek studiów: filologia nowogrecka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

3)

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

2000 euro

2000 euro
200 euro
400 euro

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS

1.2.

kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

3)

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS

1.3.

34 euro

2000 euro

2000 euro
200 euro
400 euro

34 euro

kierunek studiów: Artes Liberales

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2000 euro

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)

2000 euro
200 euro
400 euro
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3)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
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34 euro

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

II.

WYDZIAŁ BIOLOGII

1.1.

kierunek studiów: biologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4200 euro

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie pracowni licencjackiej/magisterskiej w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej
na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia

1.2.

4500 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot,
jednak nie
więcej niż
2400 zł
430 zł
800 zł
750 zł
40 zł za każdy
miesiąc

kierunek studiów: biotechnologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4200 euro
4500 euro

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej
na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia
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4200 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2400 zł
430 zł
800 zł
750 zł
40 zł za każdy
miesiąc

1.3.

kierunek studiów: ochrona środowiska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4200 euro

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej
na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia

1.4.

4500 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2400 zł
430 zł
800 zł
750 zł
40 zł za każdy
miesiąc

kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4200 euro

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej
na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia
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4500 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2400 zł
430 zł
800 zł
750 zł
40 zł za każdy
miesiąc

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

III.

WYDZIAŁ CHEMII

1.1.

kierunek studiów: chemia, zaawansowane metody instrumentalne i
techniki pomiarowe, Chemistry

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10 - 30 godz.)
powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.)
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 – 20 godz.)
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 – 35 godz.)
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni inżynierskiej/pracowni
magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni
licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – wykład
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – laboratorium (10-30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – laboratorium (co najmniej 35 godz.)

1.2.

1100 zł

300 zł
300 zł
400 zł
500 zł
900 zł
1100 zł

kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

5200 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
4000 zł
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
4400 zł
900 zł
1100 zł
300 zł
400 zł
500 zł

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
opłata za rok studiów

5200 euro
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2)

Powtarzanie zajęć:

Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
4000 zł
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
4400 zł

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10 - 30 godz.) na
Wydziale Chemii
powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) na
Wydziale Chemii
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 – 20 godz.) na Wydziale
Chemii
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 – 35 godz.) na Wydziale
Chemii
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) na Wydziale
Chemii
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej w
przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z
listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni
magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie
kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – wykład na Wydziale Chemii
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) na
Wydziale Chemii
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) na
Wydziale Chemii
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) na
Wydziale Chemii
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – laboratorium (10-30 godz.) na Wydziale Chemii
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – laboratorium (co najmniej 35 godz.) na Wydziale Chemii
W pozostałym zakresie studenci makrokierunku/kierunku energetyka i chemia jądrowa wnoszą opłaty
za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z wysokością określoną przez
Wydział Fizyki, czyli jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na makrokierunku/kierunku
studiów.
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900 zł
1100 zł
300 zł
400 zł
500 zł

1100 zł

300 zł
300 zł
400 zł
500 zł
900 zł
1100 zł

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

IV.

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH

1.

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA

1.1.

kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia niestacjonarne-zaoczne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 3000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia – opłata wg. liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu

3)

1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach
niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia - opłata wg. liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu

50 euro

1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych
(zaocznych) I i II stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

50 euro

Dodatkowe zajęcia - specjalizacje (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
opłata za semestr:
specjalizacja telewizyjna
specjalizacja radiowa
specjalizacja prasowa
specjalizacja dziennikarstwo multimedialne
specjalizacja dziennikarstwo on-line
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia – opłata wg.
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu

600 euro

632 euro
421 euro
263 euro
263 euro
263 euro

1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na
studia niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia – opłata wg. liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu

50 euro

1 punkt ECTS

50 euro
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zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS

1.2.

50 euro

kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

Wysokość opłaty

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne (zaoczne) – jeśli Senat wyrazi zgodę

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych (zaocznych) – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych (zaocznych) – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowe zajęcia – specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
opłata za semestr:
specjalizacja telewizyjna
specjalizacja radiowa
specjalizacja prasowa
specjalizacja dziennikarstwo multimedialne
specjalizacja dziennikarstwo on-line
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczone do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia i na studiach
niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
1 punkt ECTS
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3000 euro

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 3000 euro

50 euro

50 euro

600 euro

632 euro
421 euro
263 euro
263 euro
263 euro

50 euro

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na
studiach stacjonarnych I i II stopnia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia
– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS

1.3.

2)

3)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
Pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne - zaoczne:
Pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz
niestacjonarnych pierwszego stopnia

4)

50 euro

kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

50 euro

powtarzanie przedmiotu semestralnego / rocznego na studiach stacjonarnych I i II
stopnia i niestacjonarnych I stopnia – opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach
stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych I stopnia – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia stacjonarnych I i II stopnia oraz
niestacjonarnych I stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczone do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych I
stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na
studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych I stopnia – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
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3000 euro

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 3000 euro

50 euro

50 euro

600 euro

50 euro

50 euro

50 euro

2.

INSTYTUT EUROPEISTYKI

2.1.

kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku na studiach stacjonarnych:
opłata jednorazowa

powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych zaocznych:
opłata jednorazowa

4)

powtarzanie przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych
zaocznych – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać, jeśli dodatkowa specjalności jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych
– opłata za semestr
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
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2000 euro

3000 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
2000 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
3000 euro

35 euro

35 euro

400 euro

600 euro

200 euro

35 euro

35 euro

35 euro

2.2.

kierunek studiów: European Administration

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

studia drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

studia drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

3500 euro

powtarzanie roku na studiach stacjonarnych:
opłata jednorazowa

powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych zaocznych:
opłata jednorazowa

4)

powtarzanie przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych
zaocznych – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać, jeśli dodatkowa specjalności jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych
– opłata za semestr
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać, jeśli dodatkowa specjalności jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) na studiach niestacjonarnych
zaocznych
– opłata za semestr
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 1 punkt ECTS
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2900 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
3500 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
2900 euro

48 euro

48 euro

400 euro

700 euro

350 euro

290 euro
48 euro
48 euro
48 euro

3.

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

3.1.

kierunek studiów: politologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Politologia
Studia stacjonarne, niestacjonarne zaoczne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Graduate Programme in Political Science – studia w języku angielskim
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
Politologia
powtarzanie roku studiów:
opłata jednorazowa

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Graduate Programme in Political Science
powtarzanie roku studiów:
opłata jednorazowa

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach
stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia Graduate Programme in Political
Science – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowe zajęcia – specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13), na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych I stopnia – opłata za semestr
politologia
dodatkowe zajęcia – specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt
13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13), na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych II stopnia – opłata za semestr
politologia
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2000 euro

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2000 euro

33 euro

33 euro

400 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 3000 euro

50 euro

50 euro

600 euro

125 euro

250 euro

Graduate Programme in Political Science
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13, na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych, I i II stopnia – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
politologia
Graduate Programme in Political Science
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych I i II stopnia – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
politologia
Graduate Programme in Political Science
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
politologia
Graduate Programme in Political Science

3.2.

2)

33 euro
50 euro

33 euro
50 euro

33 euro
50 euro

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

250 euro

Wysokość opłaty

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Graduate Programme in Security Studies – studia w języku angielskim
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
powtarzanie roku studiów:
opłata jednorazowa

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Graduate Programme in Security Studies
powtarzanie roku studiów nie więcej jednak niż:
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
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2000 euro

2000 euro

3200 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
2000 euro

33 euro

33 euro

400 euro

3200 euro

53 euro

3)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach
stacjonarnych II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia Graduate Programme in Security
Studies – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowe zajęcia – specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13), na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych I stopnia
opłata za semestr
bezpieczeństwo wewnętrzne
dodatkowe zajęcia – specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13), na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych II stopnia
opłata za semestr
bezpieczeństwo wewnętrzne
Graduate Programme in Security Studies
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13, na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych, I i II stopnia –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
bezpieczeństwo wewnętrzne
Graduate Programme in Security Studies
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych I i II stopnia – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
bezpieczeństwo wewnętrzne
Graduate Programme in Security Studies
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
bezpieczeństwo wewnętrzne
Graduate Programme in Security Studies

3.3.

53 euro

640 euro

125 euro

250 euro
250 euro

33 euro
53 euro

33 euro
53 euro

33 euro
53 euro

kierunek studiów: studia euroazjatyckie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne:

2)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów nie więcej jednak niż:
opłata jednorazowa

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
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33 euro

3)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13, na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS

4.

INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.1.

kierunek studiów: polityka społeczna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

33 euro

400 euro

33 euro

33 euro

33 euro

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
opłata jednorazowa
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia
opłata jednorazowa

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do seminarium
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
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3000 euro

3000 euro
suma opłat za
wszystkie
powtarzane
przedmioty, nie
więcej jednak
niż 3000 euro
suma opłat za
wszystkie
powtarzane
przedmioty, nie
więcej jednak
niż 3000 euro

50 euro

50 euro

600 euro

4)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS

4.2.

1)

Studia stacjonarne:

2)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

3000 euro
suma opłat za
wszystkie
powtarzane
przedmioty, nie
więcej jednak
niż 3000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do seminarium
1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS

50 euro

50 euro

600 euro

50 euro

50 euro

50 euro

kierunek studiów: organizowanie rynku pracy

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

50 euro

Wysokość opłaty

powtarzanie roku studiów stacjonarnych
opłata jednorazowa

4.3.

50 euro

kierunek studiów: nauki o rodzinie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

3)

50 euro

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
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3000 euro
suma opłat za
wszystkie
powtarzane

opłata jednorazowa

3)

przedmioty, nie
więcej niż
3000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do seminarium – 1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS

5.

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

5.1.

kierunek studiów: stosunki międzynarodowe

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne:
1)

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów –
opłata jednorazowa

3)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –
1 punkt ECTS
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowe zajęcia – specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce
skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo że nie przekroczył limitu zajęć
ponadplanowych)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –
1 punkt ECTS
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50 euro
50 euro

600 euro

50 euro
50 euro

50 euro

Wysokość opłaty

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
3000 euro
50 euro

50 euro

600 euro

3000 euro
50 euro
50 euro

50 euro

5.2.

kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

3)

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
3000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

5.3.

4)

50 euro

600 euro

50 euro
50 euro

kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

50 euro

Wysokość opłaty

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
3000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –
1 punkt ECTS
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50 euro
50 euro

600 euro

50 euro
50 euro

50 euro

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

V.

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

1.

INSTYTUT FILOZOFII

1.1.

kierunek studiów: filozofia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

2)

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

1)

Wysokość opłaty

2000 euro
2000 euro

2000 euro
2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 4500 zł

powtarzanie roku studiów

4)

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

680 zł

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył

1.2.

1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

kierunek studiów: Philosophy (filozofia), specjalność: Philosophy of Being,
Cognition and Value

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2250 zł

powtarzanie semestru studiów
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3)

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył

1.3.

1)

Studia stacjonarne:

2)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

Wysokość opłaty

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 4500 zł

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył

1.4.

340 zł

kierunek studiów: bioetyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

3)

1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

680 zł
1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

kierunek studiów: kognitywistyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 4500 zł

powtarzanie semestru albo roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
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1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

340 zł

3)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył

2.

INSTYTUT SOCJOLOGII

2.1.

kierunek studiów: socjologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata
VI rata
VII rata
VIII rata
IX rata
X rata
Powtarzanie zajęć:

680 zł
1 ECTS = 75 zł
1 ECTS = 75 zł

Wysokość opłaty

2000 euro
2000 euro

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

powtarzanie w całości przedmiotu na studiach pierwszego stopnia
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2000 euro
2100 euro
1050 euro
1050 euro
2100 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
210 euro
Suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej niż
2100 zł
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej niż
2520 zł
Suma punktów
ECTS*
pomnożona
przez 50 zł za
1 pkt ECTS
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 9 pkt
ECTS)

powtarzanie w całości przedmiotu na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i
niestacjonarnych

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach pierwszego stopnia

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach drugiego
stopnia stacjonarnych (I rok studiów)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach drugiego stopnia
stacjonarnych (II rok studiów)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach drugiego stopnia
niestacjonarnych

4)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym
dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu
seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w
programie kształcenia – w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
drugiego stopnia w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium
dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie
kształcenia – w wymiarze roku
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów pierwszego stopnia, na które student się zapisał, ale
ich nie zaliczył
zajęcia nieobjęte planem studiów drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył

2.2.

2)

300 zł

500 zł
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 50 zł za
1 pkt ECTS
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS

kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 50 zł za
1 pkt ECTS
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS

Wysokość opłaty

Opłata za studia stacjonarne
drugiego stopnia
opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:

2000 euro
Suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej niż
2520 zł

powtarzanie roku studiów
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powtarzanie w całości przedmiotu

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku

3)

powtarzanie ostatniego cyklu (roku) seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył
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Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS

300 zł
Suma punktów
ECTS
pomnożona
przez 60 zł za
1 pkt ECTS

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

VI.

WYDZIAŁ FIZYKI

1.1.

kierunek studiów: fizyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 75 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia
(stawka za 30 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia
(stawka za 30 godz.)
Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30
godz. ćwiczeń)
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4000 euro
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2200 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł
75 zł
150 zł
225 zł
300 zł
375 zł
450 zł
100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł
75 zł
100 zł
100 zł
100 zł
130 zł

3)

Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka
Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego
(w zależności od specjalności)
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska
Warsztaty z fizyki teoretycznej w tym praca magisterska
Specjalistyczna pracownia modelowania i praca magisterska
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata
za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium
dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium
dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie
kształcenia na studiach drugiego stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku

1.2.

210 zł
250 zł
375 zł

450 zł

375 zł

375 zł

450 zł
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

kierunek studiów: astronomia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

170 zł

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia
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4000 euro
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2200 zł

2)

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 75 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia
(stawka za 30 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia
(stawka za 30 godz.)
Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka
Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata
za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium
dyplomowego (Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska) w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach drugiego stopnia – opłata za rok
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Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł
75 zł
150 zł
225 zł
300 zł
375 zł
450 zł
100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł
75 zł
100 zł
100 zł
100 zł
130 zł
170 zł
210 zł
250 zł
375 zł
450 zł

375 zł

375 zł

450 zł

3)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku

1.3.

kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

2)

Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 75 godz.)
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4000 euro
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2200 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł
75 zł
150 zł
225 zł
300 zł
375 zł
450 zł
100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł

3)

powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia
(stawka za 30 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia
(stawka za 30 godz.)
Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka dla specjalności: Biofizyka
Molekularna, Projektowanie Molekularne i Bioinformatyka, Fizyka Medyczna,
Neuroinformatyka
Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka dla specjalności Optyka
Okularowa i Optometria
Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka dla specjalności:
Biofizyka Molekularna, Projektowanie Molekularne i Bioinformatyka, Fizyka Medyczna,
Neuroinformatyka w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium
dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie
kształcenia na studiach pierwszego stopnia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka dla specjalności:
Optyka Okularowa i Optometria w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym
dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu
seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w
programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka dla specjalności:
Biofizyka Molekularna, Projektowanie Molekularne i Bioinformatyka, Fizyka Medyczna,
Neuroinformatyka w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od
daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium
dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie
kształcenia na studiach pierwszego stopnia – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka dla specjalności:
Optyka Okularowa i Optometria w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym
dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu
seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w
programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium
dyplomowego (Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska) w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach
drugiego stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
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75 zł
100 zł
100 zł
100 zł
130 zł
170 zł
210 zł
250 zł
450 zł
375 zł
450 zł

400 zł

375 zł

400 zł

375 zł

450 zł
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku

1.4.

kierunek studiów: inżynieria nanostruktur

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

2)

Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 75 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia
(stawka za 30 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia
(stawka za 30 godz.)
Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz.
ćwiczeń)
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4000 euro
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2200 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł
75 zł
150 zł
225 zł
300 zł
375 zł
450 zł
100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł
75 zł
100 zł
100 zł
100 zł

3)

Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka
Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach
pierwszego stopnia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach
pierwszego stopnia – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium
dyplomowego (Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska) w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach
drugiego stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku

130 zł
170 zł
210 zł
250 zł
450 zł
450 zł

400 zł

400 zł

450 zł
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

W pozostałym zakresie studenci kierunku Inżynieria Nanostruktur wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć
i zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Chemii, czyli
jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku studiów.

1.5.

kierunek studiów: geofizyka w geologii

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

4000 euro
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
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powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

2)

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 75 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia
(stawka za 30 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia
(stawka za 30 godz.)
Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego
pracownia i praca licencjacka
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia – opłata za rok
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więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2200 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł
75 zł
150 zł
225 zł
300 zł
375 zł
450 zł
100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł
75 zł
100 zł
100 zł
100 zł
130 zł
170 zł
210 zł
250 zł
375 zł

375 zł

375 zł

3)

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium
dyplomowego (Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska) w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach drugiego stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13

450 zł
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

W pozostałym zakresie studenci kierunku Geofizyka w Geologii wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć
i zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Geologii, czyli
jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku studiów.

1.6.

kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

2)

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.)
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4000 euro
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2200 zł
Suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł
75 zł
150 zł
225 zł
300 zł
375 zł
450 zł

3)

powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(do 15 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 15 do 30 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 30 do 45 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 45 do 60 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 60 do 75 godz.)
powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego
(powyżej 75 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia
(stawka za 30 godz.)
powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia
(stawka za 30 godz.)
Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60
godz. ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz.
ćwiczeń)
Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku
wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy
studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na
skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na
studiach pierwszego stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
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100 zł
200 zł
300 zł
400 zł
500 zł
600 zł
75 zł
100 zł
100 zł
100 zł
130 zł
170 zł
210 zł
250 zł
375 zł

375 zł

375 zł
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć
Jak za
powtarzanie
zajęć

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

VII. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH
1.1.

kierunek studiów: geografia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

3)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

3500 euro
4500 euro

3500 euro

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – 30 godzin (ćwiczenia)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – 30 godzin (wykład lub
konwersatorium)
powtarzanie przedmiotu z liczbą godzin inną niż 30

4)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) – opłata za rok studiów
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 (w
wymiarze 2 punktów ECTS)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (w
wymiarze 2 punktów ECTS)
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4500 euro
suma opłat za
powtarzane
przedmioty nie
więcej jednak niż
900 zł
suma opłat za
powtarzane
przedmioty nie
więcej jednak niż
1500 zł
300 zł
100 zł
opłata w
proporcji do
opłaty za
przedmiot
30-godzinny
300 zł

180 zł

1500 zł
100 zł
100 zł

1.2.

kierunek studiów: gospodarka przestrzenna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

3)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

3500 euro
4500 euro

3500 euro

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego - 30 godzin (ćwiczenia)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego – 30 godzin (wykład lub
konwersatorium)
powtarzanie przedmiotu z liczbą godzin inną niż 30

4)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) – opłata za rok studiów
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 (w
wymiarze 2 punktów ECTS)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (w
wymiarze 2 punktów ECTS)
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4500 euro
suma opłat za
powtarzane
przedmioty nie
więcej jednak niż
900 zł
suma opłat za
powtarzane
przedmioty nie
więcej jednak niż
1500 zł
300 zł
100 zł
opłata w
proporcji do
opłaty za
przedmiot
30-godzinny
300 zł

180 zł

1500 zł
100 zł
100 zł

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

VIII. WYDZIAŁ GEOLOGII
1.1.

kierunek studiów: geologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Powtarzanie zajęć:

2000 euro + KN*
2000 euro + KN*
1000 euro
1000 euro + KN*
2100 euro + KN*
700 euro
700 euro
700 euro + KN*

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.**)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.**) – obejmującego zajęcia
laboratoryjne
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego (w wymiarze semestralnym)
powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów (30 godz.**)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (30
godz.**)
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2500 euro + KN*
2500 euro + KN*
1250 euro
1250 euro + KN*
2600 euro + KN*
900 euro
850 euro
850 euro + KN*
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
2000 euro
100 euro
150 euro
200 euro
200 euro
100 euro + KN*
150 euro + KN*
200 euro + KN*

400 euro

2000 euro
100 euro
100 euro

* pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin
kursów terenowych na Wydziale Geologii UW)
** opłata za 30 godzin zajęć jest jednostka bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć
45 godzinnych – 1,5 jednostki bazowej

1.2.

kierunek studiów: geologia stosowana

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Powtarzanie zajęć:

2000 euro + KN*
2000 euro + KN*
1000 euro
1000 euro + KN*
2100 euro + KN*
700 euro
700 euro
700 euro + KN*

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.**)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.**) – obejmującego zajęcia
laboratoryjne
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego (w wymiarze semestralnym)
powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (30
godz.)
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2500 euro + KN*
2500 euro + KN*
1250 euro
1250 euro + KN*
2600 euro + KN*
900 euro
850 euro
850 euro + KN*
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
2000 euro
100 euro
150 euro
200 euro
200 euro
100 euro + KN*
150 euro + KN*
200 euro + KN*

400 euro

2000 euro
100 euro
100 euro

* pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin
kursów terenowych na Wydziale Geologii UW)
** opłata za 30 godzin zajęć jest jednostka bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć
45 godzinnych – 1,5 jednostki bazowej

1.3.

kierunek studiów: Applied Petroleum Geosciences (nauki o ziemi w
poszukiwaniu węglowodorów)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.**)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.**) – obejmującego zajęcia
laboratoryjne
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego (w wymiarze semestralnym)
powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (30
godz.)

2500 euro + KN*
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
2500 euro
200 euro
350 euro
400 euro
400 euro
150 euro + KN*
200 euro + KN*
250 euro + KN*

500 euro

2000 euro

* koszt noclegów na kursach i wycieczkach terenowych
** opłata za 30 godzin zajęć jest jednostka bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć
45 godzinnych – 1,5 jednostki bazowej
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200 euro
200 euro

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

IX.

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

1.

INSTYTUT ARCHEOLOGII

1.1.

kierunek studiów: archeologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe i zaoczne:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

4)

5)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku
Studia w języku obcym: Archaeology, studia stacjonarne pierwszego i drugiego
stopnia
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2000 euro
2000 euro

2000 euro
2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
1000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak niż
2000 euro
100 euro
200 euro
200 euro

200 euro

100 euro
100 euro
100 euro
100 euro
2000 euro

2.

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

2.1.

kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

4)
5)

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
Kursy dokształcające
Szkolenia

3.

INSTYTUT HISTORII SZTUKI

3.1.

kierunek studiów: historia sztuki

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

2000 euro
2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 233 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 470 euro
143 euro
180 euro
150 euro

20 euro

brak
30 zł
500 zł
400 zł
143 euro
143 euro

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne, niestacjonarne – zaoczne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
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2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 500 euro

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

4.

INSTYTUT HISTORYCZNY

4.1.

kierunek studiów: historia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

100 euro

200 euro

150 euro
150 euro
150 euro
150 euro

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 1000 euro
150 euro
300 euro

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
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2000 euro
2000 euro

2000 euro

2000 euro
2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
1000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż

4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie 60 godzin łaciny
powtarzanie 120 godzin łaciny
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

4.2.

100 euro

163 euro
163 euro
163 euro
163 euro

kierunek studiów: historia i kultura Żydów

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

2000 euro
163 euro
163 euro
326 euro
163 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 egz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
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2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
1000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej niż
2000 euro
163 euro
326 euro
326 euro

100 euro

163 euro
163 euro
163 euro
163 euro

5.

INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH

5.1.

kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

3)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne – zaoczne, pierwszego i drugiego stopnia:
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
powtarzanie roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (45 godz.)
powtarzanie seminarium licencjackiego w wymiarze semestru/roku na studiach
stacjonarnych
powtarzanie seminarium magisterskiego w wymiarze semestru/roku na studiach
stacjonarnych
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (do 10
godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (do 20
godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (do 40
godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (powyżej
40 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium licencjackiego w wymiarze semestru/roku na studiach
niestacjonarnych
powtarzanie seminarium magisterskiego w wymiarze semestru/roku na studiach
niestacjonarnych
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (15 godz.)
przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (30 godz.)
przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (45 godz.)
przedmiot roczny na studiach stacjonarnych (60 godz.)
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (do 10 godz.)
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (do 20 godz.)
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (do 40 godz.)
przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych (powyżej 40 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył:
przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (15 godz.)
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2000 euro
2200 euro
1100 euro
1100 euro
600 euro
1000 euro
100 euro
125 euro
150 euro
125 euro/
250 euro
125 euro/
250 euro
100 euro
130 euro
150 euro
200 euro
300 euro
150 euro/
300 euro
150 euro/
300 euro

120 euro

200 euro

2000 euro
100 euro
125 euro
150 euro
200 euro
100 euro
130 euro
150 euro
200 euro
50 euro

4)

przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (30 godz.)
przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (45 godz.)
przedmiot roczny na studiach stacjonarnych (60 godz.)
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (do 10 godz.)
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (do 20 godz.)
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (do 40 godz.)
przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych (powyżej 40 godz.)
Kursy dokształcające w zakresie uprawnień pedagogicznych

6.

INSTYTUT MUZYKOLOGII

6.1.

kierunek studiów: muzykologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

70 euro
100 euro
125 euro
120 euro
160 euro
180 euro
200 euro
3000 euro

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
Powtarzanie zajęć:

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
500 euro
500 euro
500 euro
500 euro

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
500 euro
500 euro
500 euro
500 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 400 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1000 euro

powtarzanie semestru studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów stacjonarnych

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych
(wykład)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (wykład)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (ćwiczenia,
konwersatoria, warsztaty)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych
(ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty)
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100 euro
50 euro
150 euro
100 euro

4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego w ramach powtarzania ostatniego
roku studiów niestacjonarnych
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (wykład)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego w ramach powtarzania ostatniego roku
studiów niestacjonarnych
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (wykład)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 –
przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych (ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 –
przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych (ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – przedmiot roczny na studiach stacjonarnych (wykład)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku
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200 euro
200 euro
400 euro
150 euro
300 euro

80 euro

200 euro

100 euro
150 euro

100 euro
200 euro
50 euro
150 euro

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

X.

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ

1.

INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ

1.1.

kierunek studiów: lingwistyka stosowana (specjalność: nauczycielskotłumaczeniowa, tłumaczeniowa)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:

3)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia - opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia - opłata za rok

2500 euro
2500 euro
1250 euro
1250 euro

2500 euro
2500 euro
1250 euro
1250 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1250 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2500 euro
150 euro
300 euro
150 euro

150 euro

300 euro
4)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
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50 euro

2.

INSTYTUT RUSYCYSTYKI

2.1.

kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią
(specjalność: filologia rosyjska)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
1)

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w 2 ratach – łącznie, w tym
II rata
I rata
opłata w 4 ratach – łącznie, w tym
I rata
II rata
III rata
IV rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych:

opłata w 2 ratach – łącznie, w tym:

I rata
II rata
opłata w 4 ratach – łącznie, w tym:

I rata
II rata
III rata
IV rata
powtarzanie w całości przedmiotu (z wyłączeniem seminarium dyplomowego) – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – za 1 ECTS
opłata w 2 ratach – łącznie, w tym:

I rata
II rata
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Wysokość opłaty

2000 euro
2100 euro
1050 euro
1050 euro
2200 euro
550 euro
550 euro
550 euro
550 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 1000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 1100 euro
50% opłaty +
50 euro
50% opłaty +
50 euro
Suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 1200 euro
25% opłaty +
50 euro
25% opłaty +
50 euro
25% opłaty +
50 euro
25% opłaty +
50 euro
33 euro, jednak
nie więcej niż
200 euro
Opłata jw.,
jednak nie
więcej niż 250
euro
50% opłaty +
25 euro
50% opłaty +
25 euro

opłata w 4 ratach – łącznie, w tym:

I rata
II rata
III rata
IV rata
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku

3)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13) – za 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – za 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – za 1
punkt ECTS

Opłata jw.,
jednak nie
więcej niż 300
euro
25% opłaty +
25 euro
25% opłaty +
25 euro
25% opłaty +
25 euro
25% opłaty +
25 euro
200 euro za
semestr

200 euro

33 euro
33 euro

33 euro
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku – za 1 punkt ECTS

3.

INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ

3.1.

kierunek studiów: lingwistyka stosowana

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
2)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

33 euro

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
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2000 euro

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany

4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2000 euro
200 zł
400 zł
400 zł

400 zł

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) za każde 30 godz.
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów (za każde 30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (za
każde 30 godz.)

200 zł
200 zł
200 zł

4.

KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI

4.1.

kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: filologia
białoruska); studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia
białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa (wariant A)
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B)
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C)
I rata
II rata
III rata
IV rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
opłata jednorazowa (wariant A)

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B)
I rata
II rata
powtarzanie roku studiów
opłata jednorazowa (wariant A)

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B)
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C)
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2000 euro
2100 euro
1050 euro
1050 euro
2200 euro
550 euro
550 euro
550 euro
550 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 1000 euro
1050 euro
525 euro
525 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 2000 euro
2100 euro
1050 euro
1050 euro
2200 euro

3)

I rata
II rata
III rata
IV rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (za każde 30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr/rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył

5.

KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

5.1.

kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność:
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

3)

200/400 euro

200 euro
200 euro
200 euro
200 euro

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru lub roku studiów stacjonarnych

4)

550 euro
550 euro
550 euro
550 euro
200 euro
400 euro
200/400 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
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2000 euro

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak
niż 800 euro
80 euro
160 euro

80 euro

50 euro
50 euro

6.

KATEDRA UKRAINISTYKI

6.1.

kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: ukrainistyka
z językiem rosyjskim i angielskim)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

Wysokość opłaty

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku
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2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1000 zł
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1000 zł
350 zł
700 zł
500 zł

200 zł

400 zł

500 zł
350 zł
200 zł
300 zł za
przedmiot 30h

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XI.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

1.1.

kierunki studiów: informatyka, matematyka, międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne, bioinformatyka i biologia systemów

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)
2)

3)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
opłata za rok studiów: opłata jednorazowa lub dwóch równych ratach
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie ostatniego etapu z powodu niezaliczenia seminarium dyplomowego:
za każdy semestr
powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego, w tym także seminarium
dyplomowego (dotyczy wszystkich studentów UW zaliczających przedmioty na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku:
za każde 30 godzin ćwiczeń lub wykładu
za każde 30 godzin zajęć laboratoryjnych
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3300 euro

330 euro
3300 euro
bez
dodatkowych
opłat - w
ramach opłaty
za rok studiów

660 euro

165 euro
330 euro

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XII.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

1.1.

kierunek studiów: ekonomia, Economics

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe w języku polskim
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Studia w języku obcym: studia stacjonarne płatne, drugiego stopnia International
Economics

2100 euro
2100 euro
1050 euro

2100 euro
2100 euro
1050 euro

3)

Opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Studia niestacjonarne – zaoczne w języku polskim

2000 euro
2000 euro
1000 euro

4)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Powtarzanie zajęć
- powtarzanie semestru studiów
- powtarzanie roku studiów
- powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
- powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
- powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku

5)

na studiach:
- stacjonarnych i niestacjonarnych – wieczorowych i zaocznych w języku polskim
- stacjonarnych płatnych drugiego stopnia specjalność International Economics
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
- dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
- zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
- zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
na studiach:
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Suma punktów
ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
25 euro za 1 pkt
ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

210 euro

420 euro

Suma punktów
ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro 1 pkt
ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

6)

- stacjonarnych i niestacjonarnych – wieczorowych i zaocznych w języku polskim
- stacjonarnych płatnych drugiego stopnia specjalność International Economics
Kursy dokształcające

1.2.

kierunek studiów: kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość;
Finance, Investments and Accounting

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

3)

4)

Suma punktów
ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Studia w języku obcym: stacjonarne płatne, pierwszego stopnia Finance and
International Investment
Opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Studia w języku obcym: studia drugiego stopnia Quantitative Finance
Opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Powtarzanie zajęć
- powtarzanie semestru studiów
- powtarzanie roku studiów
- powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
- powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
- powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
na studiach:

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,

stacjonarnych płatnych anglojęzycznych drugiego stopnia na specjalności
Quantitative Finance

stacjonarnych płatnych anglojęzycznych pierwszego stopnia na specjalności
Finance and International Investment
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
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2100 euro
2100 euro
1050 euro

2100 euro
2100 euro
1050 euro

2100 euro
2100 euro
1050 euro

Suma punktów
ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
25 euro 1 pkt
ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

210 euro

420 euro

5)

Zajęcia nieobjęte planem studiów
- dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
- zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
- zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

6)

na studiach

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,

stacjonarnych płatnych anglojęzycznych drugiego stopnia na specjalności
Quantitative Finance

stacjonarnych płatnych anglojęzycznych pierwszego stopnia na specjalności Finance
and International Investment
Kursy dokształcające

1.3.

Suma punktów
ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

kierunek studiów: informatyka i ekonometria

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe :

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Powtarzanie zajęć
- powtarzanie semestru studiów
- powtarzanie roku studiów
- powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
- powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
- powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku

3)

Suma punktów
ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

na studiach:
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów
- dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
- zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
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2100 euro
2100 euro
1050 euro
Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
25 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

210 euro

420 euro

Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane

- zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

4)

na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Kursy dokształcające

1.4.

przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)
Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Powtarzanie zajęć

Wysokość opłaty

2100 euro
2100 euro
1050 euro

- powtarzanie semestru studiów
- powtarzanie roku studiów
- powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
- powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
- powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

3)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów

4)

- dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
- zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
- zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia,
Kursy dokształcające
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Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
25 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

210 euro

420 euro
Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)
Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

1.5.

kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
każda rata od I do II
Powtarzanie zajęć

Wysokość opłaty

2100 euro
2100 euro
1050 euro

- powtarzanie semestru studiów
- powtarzanie roku studiów
- powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
- powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
- powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

3)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów

4)

- dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
- zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
- zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia,
Kursy dokształcające
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Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
25 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

210 euro

420 euro
Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)
Suma punktów
ECTS* (za
powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 euro za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XIII. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
1.

INSTYTUT ANGLISTYKI

1.1.

kierunek studiów: filologia angielska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
1)
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia
2)
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
Powtarzanie zajęć:
3)
powtarzanie roku studiów I i II stopnia niestacjonarnych wieczorowych

powtarzanie roku studiów II stopnia niestacjonarnych zaocznych

powtarzanie roku studiów I i II stopnia stacjonarnych
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Wysokość opłaty

2500 euro
2500 euro
1250 euro
1250 euro
2500 euro
625 euro
625 euro
625 euro
625 euro

2500 euro
2500 euro
1250 euro
1250 euro
2500 euro
625 euro
625 euro
625 euro
625 euro

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
500 euro
500 euro
500 euro
500 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2 500 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2 000 euro
suma opłat za
każdy

4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.), wszystkie typy studiów
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychwieczorowych – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata za
rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów, opłata za 1 ECTS
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana
poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku

2.

INSTYTUT GERMANISTYKI

2.1.

kierunek studiów: germanistyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

3)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2 500 euro
350 euro
350 euro

500 euro

400 euro

500 euro

35 euro
35 euro
35 euro
35 euro

Wysokość opłaty

2400 euro
2400 euro

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
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2400 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1200 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2400 euro
150 euro
300 euro

4)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr/rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

5)

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (30
godz.)
Kursy dokształcające:
kurs uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela/lektora języka niemieckiego,
opłata za semestr

3.

INSTYTUT ROMANISTYKI

3.1.

kierunek studiów: filologia romańska

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

3)

150/300 euro

150/300 euro
40 euro za 1
punkt ECTS
150 euro

500 euro

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia:
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata za semestr studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach za semestr – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata za semestr studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach za semestr– łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach za semestr– łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
opłata w dwóch ratach za V semestr– łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
stopnia (studia wieczorowe) i drugiego stopnia
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
stopnia (studia wieczorowe) i drugiego stopnia
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie ostatniego roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (studia wieczorowe) i drugiego stopnia
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2000 euro

2000 euro
1000 euro
1000 euro
500 euro
500 euro

2000 euro
1000 euro
1000 euro
500 euro
500 euro
1000 euro
250 euro
250 euro
250 euro
250 euro
342 euro
171 euro
171 euro

195 euro
608 euro
391 euro
1216 euro
342 euro
98 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (60 godz.) na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (studia wieczorowe) i drugiego
stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (90-120 godz.)
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (studia wieczorowe)
i drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach niestacjonarnych
– zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) na studiach niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych-wieczorowych pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia – opłata za
semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych drugiego stopnia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych-wieczorowych pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia – opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych drugiego stopnia – opłata za rok

4.

INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH

4.1.

kierunek studiów: iberystyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

195 euro

220 euro
112 euro
225 euro

39 euro

121,60 euro

78,20 euro

243,20 euro

Wysokość opłaty

2750 euro

2750 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 700 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1400 euro

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
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4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

4.2.

400 euro

500 euro
100 euro
100 euro
1000 euro

kierunek studiów: filologia iberyjska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

3)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

2750 euro

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

4)

200 euro
400 euro
250/500 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
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2750 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 700 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1400 euro
200 euro
400 euro
250/500 euro

400 euro

500 euro
100 euro
100 euro
1000 euro

5.

KATEDRA HUNGARYSTYKI

5.1.

kierunek studiów: filologia ugrofińska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

Wysokość opłaty

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
opłata jednorazowa

3)

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego za każde 30 godz. zajęć
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
– 1 pkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
przedmiot semestralny
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
przedmiot roczny

6.

KATEDRA ITALIANISTYKI

6.1.

kierunek studiów: filologia włoska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1000 zł
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2000 zł
2200 zł
1100 zł
1100 zł
400 zł
400 zł
800 zł

200 zł

400 zł

1500 zł
150 zł
200 zł
400 zł

Wysokość opłaty

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
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2200 euro

2)

Studia niestacjonarne-wieczorowe:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu PNJW
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – 1
przedmiot (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – 1
przedmiot (30 godz.)

7.

STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

7.1.

kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów I i II stopnia stacjonarnych
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2200 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1300 zł
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2600 zł
225 zł
450 zł
900 zł
1400 zł
450 zł
900 zł

260 zł

520 zł

300 zł
300 zł

Wysokość opłaty

2500 euro
2500 euro
1250 euro
1250 euro
2500 euro
625 euro
625 euro
625 euro
625 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2500 euro

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.), wszystkie typy studiów
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku

4)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów, opłata za 1 ECTS
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
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wg stawek
jednostek
wg stawek
jednostek

500 euro

35 euro
35 euro
35 euro
35 euro

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XIV. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY
1.1.

kierunek studiów: orientalistyka, specjalności: afrykanistyka, kultura
Wschodu Starożytnego – asyriologia i hetytologia, kultura Wschodu
Starożytnego – egiptologia, hebraistyka, indologia, iranistyka, mongolistyka
i tybetologia, turkologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

4000 euro

powtarzanie roku studiów na studiach pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach drugiego stopnia

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia –
opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia –
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot roczny (60 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot roczny (60 godzin)
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3000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
4000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
3000 euro
200 euro
400 euro

800 euro

600 euro

200 euro
400 euro
200 euro
400 euro

1.2.

kierunek studiów: orientalistyka, specjalności: arabistyka, koreanistyka,
sinologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

3)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 euro
3000 euro

powtarzanie roku studiów na studiach pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach drugiego stopnia

4)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia –
opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia –
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot roczny (60 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot roczny (60 godzin)

1.3.

4000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
4000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
3000 euro
200 euro
400 euro

800 euro

600 euro

200 euro
400 euro
200 euro
400 euro

kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

Wysokość opłaty

4000 euro
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2)

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach drugiego stopnia

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia –
opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia –
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot roczny (60 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot roczny (60 godzin)

1.4.

800 euro

600 euro

200 euro
400 euro
200 euro
400 euro

kierunek studiów: studia wschodnie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

3000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
4000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
3000 euro
200 euro
400 euro

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

4000 euro

powtarzanie roku studiów na studiach pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach drugiego stopnia
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3000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
4000 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia –
opłata za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia –
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 przedmiot roczny (60 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot semestralny (30 godzin)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot roczny (60 godzin)

76

nie więcej
jednak niż
3000 euro
200 euro
400 euro

800 euro

600 euro

200 euro
400 euro
200 euro
400 euro

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XV. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
1.1.

kierunek studiów: andragogika, pedagogika społeczno-wychowawcza,
pedagogika małego dziecka, pedagogika specjalna i edukacja społeczna,
pedagogika, pedagogika nauczycielska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne :
1)

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
pierwszego stopnia – opłata za semestr studiów w przypadku, gdy student uzyskuje
zgodę dziekana na zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną po
semestrze studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za semestr studiów w przypadku, gdy student uzyskuje zgodę
dziekana na zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną po semestrze
studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

3)

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych suma opłat
za każdy powtarzany przedmiot nie więcej niż
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. studia stacjonarne/16 godz.
studia niestacjonarne)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz. studia stacjonarne/32 godz. studia
niestacjonarne)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:

4)

dodatkowa specjalność (realizowana poza limitem zajęć ponadplanowych określonym
w Regulaminie Studiów § 2 pkt 13) na studiach stacjonarnych
dodatkowa specjalność (realizowana poza limitem zajęć ponadplanowych określonym
w Regulaminie Studiów § 2 pkt 13) na studiach niestacjonarnych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu – 1 punkt ECTS
Studia w języku obcym:
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners

77

Wysokość opłaty

2000 euro
2000 euro

1000 euro

1000 euro

2000 euro
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro

400 euro

1000 euro
1000 euro
20 euro
20 euro

20 euro

2000 euro

Załącznik nr 16
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XVI. WYDZIAŁ POLONISTYKI
1.1.

kierunek studiów: filologia polska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów
drugiego stopnia

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie ostatniego roku studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych

powtarzanie w całości przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
(15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych (30 godz.)
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Wysokość opłaty

2000 euro
1500 zł;
w szczególnych,
uzasadnionych
przypadkach
dziekan może
zdecydować, że
opłata za
powtarzanie
roku studiów
równać się
będzie sumie
opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
opłata za
powtarzanie
ostatniego roku
studiów równa
sumie opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
brak
dodatkowych
opłat,
obowiązuje
opłata za rok
studiów
150 zł
300 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalizacja na studiach pierwszego stopnia (zgodnie z Regulaminem
Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać
jeśli dodatkowa specjalizacja jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) –
opłata za semestr
dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia (zgodnie z Regulaminem Studiów
definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli
dodatkowa specjalizacja jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13):
- Filologia dla mediów,
- specjalizacja glottodydaktyczna,
- specjalizacja redaktorsko-wydawnicza;
opłata za semestr
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)

1.

INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ

1.1.

kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
opłata jednorazowa
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600 zł
600 zł

300 zł

450 zł

500 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

Wysokość opłaty
2000 euro
1500 zł;
w szczególnych,
uzasadnionych
przypadkach
dziekan może
zdecydować, że
opłata za
powtarzanie
roku studiów
równać się
będzie sumie
opłat za

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie ostatniego roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalizacja na studiach pierwszego stopnia (zgodnie z Regulaminem
Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać
jeśli dodatkowa specjalizacja jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) –
opłata za semestr
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
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powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
opłata za
powtarzanie
ostatniego roku
studiów równa
sumie opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł,
w ratach nie
więcej niż
1600 zł)
150 zł
300 zł
600 zł
600 zł

300 zł

450 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

2.

INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ

2.1.

kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
opłata jednorazowa

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie ostatniego roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu (10 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu (20 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
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Wysokość opłaty
2000 euro
1500 zł;
w szczególnych,
uzasadnionych
przypadkach
dziekan może
zdecydować, że
opłata za
powtarzanie
roku studiów
równać się
będzie sumie
opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
opłata za
powtarzanie
ostatniego roku
studiów równa
sumie opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł,
w ratach nie
więcej niż
1600 zł)
100 zł
200 zł
300 zł
600 zł
600 zł

300 zł

150 zł
300 zł

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (10 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (20 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)

3.

INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

3.1.

kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
opłata jednorazowa

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie ostatniego roku studiów
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600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
100 zł
200 zł
300 zł
600 zł

Wysokość opłaty
2000 euro
1500 zł;
w szczególnych,
uzasadnionych
przypadkach
dziekan może
zdecydować, że
opłata za
powtarzanie
roku studiów
równać się
będzie sumie
opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
opłata za
powtarzanie
ostatniego roku
studiów równa
sumie opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł,
w ratach nie
więcej niż
1600 zł)

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (30 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia (zgodnie z Regulaminem Studiów
definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli
dodatkowa specjalizacja jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13) – opłata
za semestr
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)

150 zł
300 zł
600 zł
300 zł
600 zł

300 zł

500 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

4.

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO
PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI

4.1.

kierunek studiów: filologia bałtycka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
opłata jednorazowa
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Wysokość opłaty
2000 euro
1500 zł;
w szczególnych,
uzasadnionych
przypadkach
dziekan może
zdecydować, że
opłata za
powtarzanie
roku studiów
równać się
będzie sumie
opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie ostatniego roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)

5.

INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

5.1.

kierunek studiów: slawistyka

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów

niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
opłata za
powtarzanie
ostatniego roku
studiów równa
sumie opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł,
w ratach nie
więcej niż
1600 zł)
150 zł
300 zł
600 zł
600 zł

300 zł

150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

Wysokość opłaty

2000 euro
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2)

Powtarzanie zajęć:
powtarzanie I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
opłata jednorazowa

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie ostatniego roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
opłata za powtarzanie w całości semestru lektoratu

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru (30 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
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1500 zł;
w szczególnych,
uzasadnionych
przypadkach
dziekan może
zdecydować, że
opłata za
powtarzanie
roku studiów
równać się
będzie sumie
opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł, w
ratach nie
więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
opłata za
powtarzanie
ostatniego roku
studiów równa
sumie opłat za
powtarzane
przedmioty (nie
więcej jednak
niż 1500 zł,
w ratach nie
więcej niż
1600 zł)
150 zł
300 zł
600 zł
za każde 30
godz. 300 zł
(ostateczna
suma
uzależniona jest
od liczby godzin
lektoratu w
semestrze
przewidzianej w
programie
studiów i
stanowi
odpowiednią
wielokrotność
tej sumy)
300 zł
600 zł

300 zł

3)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
- 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
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150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

Załącznik nr 17
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XVII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
1.1.

kierunek studiów: prawo

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe:

2)

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

4000 euro

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)

3)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

1.2.

2670 euro
4000 euro
50 euro x
1 ECTS
50 euro x
1 ECTS

500 euro

800 euro

50 euro
50 euro

kierunek studiów: administracja

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia niestacjonarne – zaoczne:

2)

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
j.w.
Powtarzanie zajęć:

2750 euro
3100 euro

powtarzanie semestru studiów – studia pierwszego stopnia
powtarzanie semestru studiów – studia drugiego stopnia
powtarzanie roku studiów – studia pierwszego stopnia
powtarzanie roku studiów – studia drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
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1840 euro
2100 euro
2750 euro
3100 euro
50 euro x
1 ECTS
50 euro x
1 ECTS

3)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

1.3.

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

2100 euro
3100 euro
50 euro x
1 ECTS
50 euro x
1 ECTS

470 euro

620 euro

50 euro
50 euro

kierunek studiów: Humanitarian Action (pomoc humanitarna)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

50 euro

3100 euro

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)

1.4.

50 euro

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)

3)

550 euro

kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia niestacjonarne – wieczorowe:

2)

300 euro

Wysokość opłaty

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

6200 euro

powtarzanie semestru studiów

3100 euro
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3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
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50 euro

250 euro

50 euro
50 euro

Załącznik nr 18
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XVIII. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
1.1.

kierunek studiów: psychologia

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – wieczorowe jednolite magisterskie:
opłata dla cudzoziemców
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
2) Powtarzanie zajęć (obowiązuje wszystkie tryby studiów magisterskich):
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu (wykład obligatoryjny) – 30 godz.
powtarzanie w całości przedmiotu (ćwiczenia lub seminarium obligatoryjne) – 30 godz.
powtarzanie przedmiotu – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej (30 godz.)
powtarzanie seminarium rocznego (opłata roczna)
powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata semestralna)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczanie do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów (w tym opłata za dodatkowe żetony specjalizacyjne lub
fakultatywne) – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

1.2.

Wysokość opłaty

2900 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
1500 zł
50 zł
300 zł
75 zł
300 zł
700 zł
800 zł

300 zł

30 zł
75 zł

kierunek studiów: kognitywistyka – (pod warunkiem zatwierdzenia przez
Senat)

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne drugiego stopnia:
opłata dla cudzoziemców
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

Wysokość opłaty

2900 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
1500 zł
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3)

powtarzanie w całości przedmiotu (wykład obligatoryjny) – 30 godz.
powtarzanie w całości przedmiotu (ćwiczenia lub seminarium obligatoryjne) – 30 godz.
powtarzanie przedmiotu – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej (30 godz.)
powtarzanie seminarium rocznego (opłata roczna)
powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata semestralna)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczanie do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

1.3.

50 zł
300 zł
75 zł
300 zł
700 zł
800 zł

300 zł

30 zł
75 zł

kierunek studiów: Psychology
(Warsaw International Studies in Psychology)

L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne – jednolite magisterskie:

Wysokość opłaty

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie za semestr, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:

3)

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości obligatoryjnego przedmiotu semestralnego (30 godz. – wykład,
seminarium, ćwiczenia)
powtarzanie w całości obligatoryjnego przedmiotu rocznego (60 godz. – wykład,
seminarium, ćwiczenia)
powtarzanie w całości przedmiotu fakultatywnego – opłata wg liczby ECTS przypisanych
do przedmiotu – 1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium pracy empirycznej (opłata roczna)
powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata semestralna)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - 1 punkt ECTS
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4700 euro
2350 euro
1175 euro
1175 euro

2500 zł
300 zł
600 zł
75 zł
1200 zł
1100 zł

500 zł

75 zł
75 zł

Załącznik nr 19
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XIX. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I
RESOCJALIZACJI
1.

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

1.1.

kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro
2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Studia niestacjonarne – zaoczne:

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
500 euro
500 euro
500 euro
500 euro
2000 euro
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3)

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów stacjonarnych

4)

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych
(30 godz. i mniej)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych
(30 godz. i mniej)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych
(powyżej 30 do 60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych
(powyżej 30 do 60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych –
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych (zgodnie z Regulaminem Studiów
definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli
dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
dodatkowa specjalizacja na studiach niestacjonarnych (zgodnie z Regulaminem
Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać
jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
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2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
500 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
1000 euro
2000 euro
2000 euro
2000 euro
100 euro
100 euro
225 euro
200 euro
150 euro
125 euro

100 euro

200 euro

400 euro

1000 euro

750 euro

20 euro

1.2.

kierunek studiów: praca socjalna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Wysokość opłaty

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Studia niestacjonarne – zaoczne pierwszego stopnia:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych
(30 godz. i mniej)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych
(30 godz. i mniej)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych
(powyżej 30 do 60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych
(powyżej 30 do 60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
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2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
500 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
1000 euro
2000 euro
100 euro
100 euro
225 euro
200 euro
150 euro
125 euro

100 euro

200 euro

3)

dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych –
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS

1.3.

400 euro

20 euro

kierunek studiów: kryminologia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Wysokość opłaty

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:

3)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych
(30 godz. i mniej)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych
(30 godz. i mniej)
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2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro

2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
2000 euro
670 euro
670 euro
660 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
500 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
1000 euro
2000 euro
2000 euro
100 euro
100 euro

4)

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych
(powyżej 30 do 60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych
(powyżej 30 do 60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych – opłata
za rok
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych –
opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS

2.

INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

1.1.

kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne:

2)

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr/rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobierać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
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225 euro
200 euro
150 euro
125 euro

100 euro

200 euro

400 euro

20 euro

Wysokość opłaty

2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1500 euro
75 euro
150 euro
100/200 euro

150/300 euro

300 euro
50 euro – 1
ECTS
75 euro
225 euro

Załącznik nr 20
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XX.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

1.1.

kierunek studiów: zarządzanie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne pierwszego stopnia
1)
(Dyplomowe Studia Menedżerskie) oraz
Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne drugiego stopnia
(Magisterskie Studia Menedżerskie):

2)

opłata za rok studiów:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata
VI rata
VII rata
VIII rata
Studia stacjonarne – drugiego stopnia International Business Program:

3)

opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:

3000 euro
3200 euro
1600 euro
1600 euro
3400 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
320 euro

4000 euro

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i
drugiego stopnia (Dyplomowe Studia Menadżerskie, Magisterskie Studia Menedżerskie,
International Business Program)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (Dyplomowe Studia Menadżerskie,
Magisterskie Studia Menedżerskie, International Business Program)
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia (Dyplomowe Studia Menadżerskie, Magisterskie Studia
Menedżerskie, International Business Program) w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr

1.2.

Wysokość opłaty

połowa opłaty
za powtarzany
rok studiów

80 euro

650 euro

300 euro

kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne, niestacjonarne – wieczorowe i zaoczne pierwszego stopnia
1)
(Dyplomowe Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń):
opłata za rok studiów:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
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Wysokość opłaty

3000 euro
3200 euro

2)

3)

I rata
II rata
opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata
VI rata
VII rata
VIII rata
Studia stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne drugiego stopnia
(Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń);
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata
VI rata
VII rata
VIII rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych pierwszego i
drugiego stopnia (Dyplomowe Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń,
Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (Dyplomowe Studia Finansów,
Rachunkowości i Ubezpieczeń, Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i
Ubezpieczeń)
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia (Dyplomowe Studia Finansów, Rachunkowości i
Ubezpieczeń, Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia –
opłata za semestr
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia –
opłata za semestr

98

1600 euro
1600 euro
3400 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
440 euro
320 euro

3100 euro
3300 euro
1650 euro
1650 euro
3500 euro
450 euro
450 euro
450 euro
450 euro
450 euro
450 euro
450 euro
350 euro
połowa opłaty
za powtarzany
rok studiów

80 euro

650 euro

300 euro

310 euro

Załącznik nr 21
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXI. INSTYTUT AMERYK I EUROPY
1.

CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH

1.1.

kierunek studiów: gospodarka przestrzenna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Opłata za studia stacjonarne:
Drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz./60 godz.) – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – za 1 punkt ECTS
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się nie zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 przedmiot semestralny
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Wysokość opłaty
2200 euro
2300 euro
1150 euro
1150 euro
2400 euro
800 euro
800 euro
800 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
1100 euro
suma opłat
za każdy
powtarzany
przedmiot,
nie więcej
jednak niż
2200 euro
150 euro

220 euro

100 euro
250 euro

2.

OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH

2.1.

kierunek studiów: studia amerykanistyczne – kulturoznawstwo
Stanów Zjednoczonych/studia amerykanistyczne – społeczeństwo i kultura Stanów
Zjednoczonych (jeżeli Senat wyrazi zgodę)

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)

2)

3)

4)

Wysokość opłaty

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3000 euro

3000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 3000 euro

powtarzanie w całości przedmiotu (30 godz., z wyłączeniem seminarium dyplomowego,
OZN)
powtarzanie seminarium dyplomowego (30 godz.)
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego
stopnia – opłata za rok
powtarzanie przedmiotu „Otwarte Zebrania Naukowe” – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS
powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) z powodu ich niezaliczenia – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 1 przedmiot (30 egz.)

150 euro
200 euro

150 euro
25 euro
25 euro

25 euro
25 euro
150 euro

3.

CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH

3.1.

kierunek studiów: studia amerykanistyczne – kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i
Karaibów

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Opłata za studia stacjonarne:
Pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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Wysokość opłaty

2000 euro
2200 euro
1100 euro
1100 euro
2400 euro
600 euro
600 euro

2)

3)

4)

III rata
IV rata
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:
Opłata jednorazowa za rok studiów
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
IV rata
Powtarzanie zajęć:
Powtarzanie semestru studiów
Opłata jednorazowa

Powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30h stacjonarne/ 21h niestacjonarne)
Powtarzanie w całości przedmiotu półsemestralnego (15h stacjonarne/10h
niestacjonarne)
Powtarzanie semestru przedmiotu „Technologie informacyjne”
Powtarzanie przedmiotu „Projekt kulturowy” (studia pierwszego stopnia)
Powtarzanie przedmiotu „Projekt kulturowy” (studia drugiego stopnia)
Powtarzanie semestru lektoratu (60 h na studiach stacjonarnych/42 ha na studiach
niestacjonarnych), dotyczy studiów II stopnia
Powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestralnym
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny – wg liczby punktów ECTS (za 1 punkt
ECTS)
Zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 1 przedmiot semestralny
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600 euro
600 euro
2200 euro
2500 euro
1250 euro
1250 euro
2800 euro
700 euro
700 euro
700 euro
700 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1200 euro
150 euro
75 euro
100 euro
50 euro
100 euro
180 euro
200 euro

240 euro

20 euro
150 euro

Załącznik nr 22
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXII. CENTRUM EUROPEJSKIE
1.1.

kierunek studiów: europeistyka – studia europejskie

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
Opłata jednorazowa
Opłata w dwóch ratach:
I rata
II rata
2) Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobierać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
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Wysokość opłaty
2000 euro
2000 euro
1000 euro
1000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 1000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2000 euro
400 euro
800 euro
1000 euro

400 euro

600 euro

Załącznik nr 23
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXIII. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO i
ROZWOJU LOKALNEGO
1.1.

kierunek/makrokierunek: samorząd terytorialny i polityka regionalna

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – wieczorowe:

2000 euro

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Studia niestacjonarne – zaoczne:

2000 euro

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia,
niestacjonarnych I stopnia oraz niestacjonarnych II stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 - opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia
na określonym kierunku - opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –
1 punkt ECTS
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2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 4500 zł
500 zł
1000 zł
500 zł
1000 zł

500 zł

77 zł
77 zł
77 zł

Załącznik nr 24
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXIV. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
1.

UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

1.1.

kierunek studiów: nauczanie języków obcych,
specjalność główna: nauczanie języka angielskiego

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne:

2)

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

2500 euro

powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie semestru studiów na studiach niestacjonarnych – zaocznych
pierwszego stopnia:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 60 godzinnego na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia (z
wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 45 godzinnego na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia (z
wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godzinnego na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia (z
wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego)
opłata jednorazowa
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2800 zł
2880 zł
1440 zł
1440 zł
2920 zł
1000 zł
1000 zł
920 zł

3100 zł
3180 zł
1590 zł
1590 zł
3220 zł
1100 zł
1060 zł
1060 zł

1200 zł

900 zł

600 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 15 godzinnego na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia (z
wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 10 godzinnego na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia (z
wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 8 godzinnego na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia (z
wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie języka angielskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości semestralnego przedmiotu Praktyczne nauczanie języka
angielskiego na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych - zaocznych
pierwszego stopnia
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (30 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (60 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia, z powodu ich niezaliczenia, w tym
również zajęć objętych planem studiów jeśli student dokona ich zmiany – za każdy 1
ECTS
powtarzanie Szkolenia Podstawy ochrony własności intelektualnej na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia
powtarzanie Szkolenia Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i
odpowiedzialności prawnej opiekuna na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych zaocznych w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 15 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 30 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 45 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 60 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych, jeśli student się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 10
godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych, jeśli student się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 15
godzin
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300 zł

200 zł

200 zł

1400 zł
150 zł
300 zł

100 zł
200 zł

200 zł
600 zł

500 zł

300 zł

600 zł

900 zł

1200 zł

200 zł

300 zł

zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych, jeśli student się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 30
godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych, jeśli student się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 45
godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych zaocznych, jeśli student się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 60
godzin

2.

UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA
FRANCUSKIEGO

2.1.

kierunek studiów: nauczanie języków obcych,
specjalność główna: nauczanie języka francuskiego

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

600 zł

900 zł

1200 zł

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

2500 euro

powtarzanie semestru studiów:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 60 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka francuskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 45 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka francuskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka francuskiego
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 15 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka francuskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 10 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka francuskiego)
opłata jednorazowa
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2500 zł
2580 zł
1300 zł
1280 zł
2620 zł
900 zł
860 zł
860 zł

1200 zł

900 zł

600 zł

300 zł

200 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 4 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka francuskiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości semestralnego przedmiotu Praktyczne nauczanie języka
francuskiego
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (30 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (15 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) z powodu ich niezaliczenia, w tym również
zajęć objętych planem studiów jeśli student dokona ich zmiany – za każdy 1 ECTS
powtarzanie Szkolenia Podstawy ochrony własności intelektualnej na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia
powtarzanie Szkolenia Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i
odpowiedzialności prawnej opiekuna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych-zaocznych w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 15 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 30 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 45 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów 60 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 10 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 15 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 30 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 45 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 60 godzin
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100 zł

1400 zł
160 zł
80 zł
100 zł
200 zł
200 zł
600 zł

500 zł

300 zł

600 zł

900 zł

1200 zł
200 zł
300 zł
600 zł
900 zł
1200 zł

3.

UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA
NIEMIECKIEGO

3.1.

kierunek studiów: nauczanie języków obcych,
specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

Wysokość opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

2500 euro

powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 60 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka niemieckiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 45 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka niemieckiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka niemieckiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 15 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka niemieckiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 10 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka niemieckiego)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 4 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia (z wyjątkiem przedmiotu: Praktyczne nauczanie
języka niemieckiego)
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości semestralnego przedmiotu Praktyczne nauczanie języka
niemieckiego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (30 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (15 godz.)
opłata jednorazowa
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2500 zł
2580 zł
1300 zł
1280 zł
2620 zł
900 zł
860 zł
860 zł

1200 zł

900 zł

600 zł

300 zł

200 zł

100 zł

1400 zł
160 zł
80 zł

3)

powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia,
z powodu ich niezaliczenia, w tym również zajęć objętych planem studiów jeśli student
dokona ich zmiany – za każdy 1 ECTS
powtarzanie Szkolenia Podstawy ochrony własności intelektualnej na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia
powtarzanie Szkolenia Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i
odpowiedzialności prawnej opiekuna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych w wymiarze semestru
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów - 15 godzin na studiach stacjonarnych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów - 30 godzin na studiach stacjonarnych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów - 45 godzin na studiach stacjonarnych
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów - 60 godzin na studiach stacjonarnych
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych, jeśli student
się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 10 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych, jeśli student
się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 15 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych, jeśli student
się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 30 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych, jeśli student
się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 45 godzin
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu na studiach stacjonarnych, jeśli student
się na nie zapisał, ale ich nie zaliczył – 60 godzin
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100 zł
200 zł
200 zł
600 zł

500 zł

300 zł
600 zł
900 zł
1200 zł
200 zł
300 zł
600 zł
900 zł
1200 zł

Załącznik nr 25
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXV. KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH
STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
1.1.

kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk
humanistycznych i nauk społecznych
Wysokość opłaty

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
j.w.

4000 euro

5000 euro

2)

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
j.w.
Powtarzanie zajęć:

4000 euro

powtarzanie roku studiów (do trzech niezaliczonych przedmiotów)

3)

powtarzanie roku studiów (od czterech niezaliczonych przedmiotów w górę)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
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Opłata równa sumie
opłat za
powtarzanie
niezaliczonych
przedmiotów,
naliczana
proporcjonalnie do
kwoty
1500 zł

1500 zł
400 zł
400 zł
65 zł
Opłaty wg zasad
obowiązujących na
Wydziałach
partycypujących w
Kolegium MISH
Opłaty wg zasad
obowiązujących na
Wydziałach
partycypujących w
Kolegium MISH

Załącznik nr 26
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXVI. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH
STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
1.1.

kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk
ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
2)
powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za semestr/rok
3)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:

4)

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
Kursy dokształcające:
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Wysokość opłaty
5200 euro
2900 euro
jMin(ixi , zj),
gdzie xi oznacza
opłaty za
powtarzanie
przedmiotów,
a zj opłatę za
powtarzanie roku
lub semestru
studiów wg
stawek
obowiązujących
na wydziale
partycypującym
w Kolegium
MISMaP, którego
dotyczy
powtarzanie
Opłaty wg stawek
obowiązujących
na wydziałach
partycypujących
w Kolegium
MISMaP
Opłaty wg stawek
obowiązujących
na wydziałach
partycypujących
w Kolegium
MISMaP
Opłaty wg stawek
obowiązujących
na wydziałach
partycypujących
w Kolegium
MISMaP,
prowadzących
takie kursy

Załącznik nr 27
do zarządzenia nr 26 Rektora UW z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017

XXVII.
1.1.

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA

kierunek studiów: ochrona środowiska

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1) Studia stacjonarne:

2)

Wysokość opłaty

pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia - opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
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4000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 2000 euro
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 4000 euro
60 euro
120 euro
80/160 euro

60 euro

80 euro
80 euro
80 euro



Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym
roku nauki opłaty, o których mowa w niniejszych załącznikach podwyższone o
200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów
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