
 

Poz. 411 

ZARZĄDZENIE NR 220 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla 

studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych 
w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 
§ 3 ust. 1 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 
2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi 
edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306  
z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W załączniku do zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów 
– cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku 
akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r. poz.148 z późn. zm,) pkt 56 kierunek 
studiów: inżynieria obliczeniowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
zarządzenia. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 



Załącznik 
do zarządzenia nr 220 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2020 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacje dla studentów – 

cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim 
w roku akademickim 2020/2021 

56. kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
L.p. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 
1) Studia stacjonarne:  

drugiego stopnia – opłata za rok studiów (jednorazowa) 3000 € 
                         opłata za semestr (jednorazowa) 1500 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za każdy 
powtarzany przedmiot 

nie więcej jednak niż 
3000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – opłata według 
liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS 

 
100 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru - opłata według 
liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS 

 
100 zł 

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 
– w wymiarze semestru 

 
 
 

600 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 
przedmiotu – 1 ECTS 

 
 
 

100 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata według liczby punktów przypisanych do 
przedmiotu – 1 ECTS 

 
100 zł 
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