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Załącznik
do zarządzenia nr 52 Rektora UW z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na
studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020

1. kierunek studiów: administracja
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty
1000 €

powtarzanie semestru studiów pierwszego stopnia
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

3)

powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia
powtarzanie roku studiów drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (maksymalnie dwóch) – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
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 na studiach pierwszego stopnia
opłata za rok na studiach pierwszego 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 na studiach drugiego stopnia
opłata za rok na studiach drugiego stopnia
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, przewyższające limit zajęć
ponadplanowych – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 ECTS

1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3340 zł
5000 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3600 zł
5500 zł
100 zł
1340 zł
2000 zł

668 zł
1000 zł

720 zł
1100 zł

100 zł
100 zł

2. kierunek studiów: antropozoologia
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
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Wysokość opłaty
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3000 zł
150 zł
300 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył - opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

450 zł
600 zł
900 zł
600 zł
60 zł za każdy miesiąc
nie więcej jednak niż
1/5 opłaty za
powtarzanie roku

30 zł

56 zł

3. kierunek studiów: archeologia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
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 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
powtarzanie archeologicznych ćwiczeń terenowych (150 godz.)

Wysokość opłaty

1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1000 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2000 zł
330 zł
660 zł
660 zł

330 zł
1080 zł

4. kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych I stopnia
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż:
1400 zł
1600 zł
800 zł
800 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych I stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru / roku na studiach
stacjonarnych 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 na studiach
stacjonarnych I stopnia - opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I stopnia – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studia stacjonarnych I i II 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

95 zł

95 zł

280 zł

95 zł

95 zł

95 zł

5. kierunek studiów: Artes Liberales
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem 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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Wysokość opłaty
660 €
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3000 zł
150 zł
300 zł
450 zł
600 zł
900 zł
600 zł
60 zł za każdy miesiąc
nie więcej jednak niż
1/5 opłaty za
powtarzanie roku

30 zł

56 zł

6. kierunek studiów: astronomia
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
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

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS
– opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 przedmiotu
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – 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 przedmiotu
będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem 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
50 zł
25 zł
400 zł
450 zł

400 zł

450 zł

jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć

7. kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa:

Wysokość opłaty

2000 €
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
2)

Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów:

3)

opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
dodatkowa 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 stopnia
- opłata za semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13, na studiach stacjonarnych I i II stopnia
– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
- 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – na studiach stacjonarnych I i II 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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2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł

90 zł

500 zł

500 zł

90 zł

90 zł

90 zł

8. kierunek studiów: bioetyka
Wysokość opłaty

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

Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

2)

1500 €

Powtarzanie zajęć:

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 – 1 ECTS

75 zł

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

75 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 – opłata za
rok
3)

680 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS

75 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
ECTS

75 zł

9. kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

Wysokość opłaty

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

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 jednorazowa lub w dwóch równych ratach
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3300 €
opłata równa sumie
opłat za każdy
powtarzany przedmiot
za każdy semestr
trwania przedmiotu w
zależności od liczby
godzin w semestrze
zgodnie z dołączoną
tabelą

720 zł

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
a) zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego
w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów
b) zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył
c) zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku:
za każdy przedmiot semestralny lub roczny (dotyczy wszystkich studentów UW,
zaliczających przedmioty na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach

za każdy semestr
trwania przedmiotu w
zależności od liczby
godzin w semestrze
zgodnie z dołączoną
tabelą

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku
bioinformatyka i biologia systemów
wykłady
liczba godzin

ćwiczenia

laboratoria

opłata w zł

seminaria

30

liczba godzin

180
30

180

liczba godzin

30

liczba godzin

360
30

360

liczba godzin

30

30

350

liczba godzin

45

45

540

liczba godzin

30

30

30

720

liczba godzin

60

60

30

1080

liczba godzin

30

15

15

450

liczba godzin

30

30

15

540

liczba godzin

30

30

540

liczba godzin

30

60

900

liczba godzin

30

60

540

liczba godzin

60

60

720

liczba godzin

30

45

450

liczba godzin

15

liczba godzin

60

45

630

45

630

Pracownia licencjacka/
Pracownia magisterska

720

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w
wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego przedmiotu

10. kierunek studiów: biologia
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
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Wysokość opłaty
4200 €
4200 €
4500 €
4500 €

2)

Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia
powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) na studiach I stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) na studiach II stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) na studiach I stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) na studiach II stopnia
powtarzanie pracowni licencjackiej wymiarze semestru
powtarzanie pracowni magisterskiej 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 na studiach
I 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
II stopnia
Zajęcia nieobjęte programem 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) – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 1 ECTS

suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3100 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2600 zł
480 zł
430 zł
960 zł
800 zł
960 zł
750 zł
60 zł za każdy
miesiąc, nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku
44 zł za każdy
miesiąc, nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku

160 zł
160 zł
160 zł

11. kierunek studiów: biotechnologia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia
powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) na studiach I stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) na studiach II stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) na studiach I stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) na studiach II stopnia
powtarzanie pracowni licencjackiej wymiarze semestru
powtarzanie pracowni magisterskiej w wymiarze semestru
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Wysokość opłaty
4200 €
4200 €
4500 €
4500 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3100 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2600 zł
480 zł
430 zł
960 zł
800 zł
960 zł
750 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 na studiach
I 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
II stopnia
Zajęcia nieobjęte programem 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) – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 1 ECTS

60 zł za każdy
miesiąc, nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku
44 zł za każdy
miesiąc, nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku

160 zł
160 zł
160 zł

12. kierunek studiów: chemia
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia stacjonarne

2)

opłata jednorazowa za rok studiów
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów

3)

powtarzanie roku studiów
powtarzanie laboratorium semestralnego/rocznego – 1 punkt ECTS
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych/wykładu – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu pracownia licencjacka/pracownia magisterska
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/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej
w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe/wykład
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – laboratorium
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie
zaliczył

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
60 zł
50 zł
400 zł

400 zł

jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć

13. kierunek studiów: chemia medyczna
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne I stopnia

Wysokość opłaty

Opłata jednorazowa za rok studiów

4000 €
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2)

Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

3)

powtarzanie roku studiów
powtarzanie laboratorium semestralnego/rocznego – 1 punkt ECTS
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych/wykładu – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu pracownia inżynierska
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni inżynierskiej w przypadku wznowienia
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów
z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni inżynierskiej na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za
semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe/wykład
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – laboratorium
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie
zaliczył

Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów, nie więcej
jednak niż 2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów, nie więcej
jednak niż 2200 zł
60 zł
50 zł
400 zł

400 zł

jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć

14. kierunek studiów: chemia stosowana (pod warunkiem utworzenia)
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne II stopnia

2)

opłata jednorazowa za semestr studiów
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
powtarzanie laboratorium semestralnego/rocznego – 1 punkt ECTS
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych/wykładu – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu pracownia magisterska
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów
z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za
semestr
3)

2000 €
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów, nie więcej
jednak niż 2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów, nie więcej
jednak niż 2200 zł
60 zł
50 zł
400 zł

400 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe/wykład
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – laboratorium
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie
zaliczył
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jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć

15. kierunek studiów: chemiczna analiza instrumentalna
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne I stopnia

2)

Opłata jednorazowa za rok studiów
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów

3)

powtarzanie roku studiów
powtarzanie laboratorium semestralnego/rocznego – 1 punkt ECTS
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych/wykładu – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu pracownia inżynierska
powtarzanie ostatniego cyklu pracowni inżynierskiej w przypadku wznowienia
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów
z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni inżynierskiej na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za
semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe/wykład
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – laboratorium
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie
zaliczył

4000 €
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów, nie więcej
jednak niż 2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów, nie więcej
jednak niż 2200 zł
60 zł
50 zł
400 zł

400 zł

jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć

16. kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
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Wysokość opłaty

3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł

95 zł

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na
studiach stacjonarnych I i II – 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 I i II stopnia - opłata za rok
3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
dodatkowa specjalizacja (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:
specjalizacja telewizyjna
specjalizacja radiowa
specjalizacja prasowa
specjalizacja analityk mediów
specjalizacja dziennikarstwo multimedialne
specjalizacja dziennikarstwo on-line
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych I i II 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

95 zł

500 zł

1200 zł
800 zł
500 zł
800 zł
500 zł
500 zł

95 zł

95 zł

95 zł

17. kierunek studiów: ekonomia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć na studiach I stopnia:
- powtarzanie semestru studiów

- powtarzanie roku studiów
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Wysokość opłaty

2100 €
1950 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS,
łącznie nie więcej
jednak niż 1050 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS,
łącznie nie więcej
jednak niż 2100 €

- 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 – studia I
stopnia, opłata za semestr
Powtarzanie zajęć na studiach II stopnia:
- 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)

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 – studia II
stopnia, opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów I stopnia:
- 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13
- zajęcia nieobjęte programem 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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Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS

210 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS,
łącznie nie więcej
jednak niż 1050 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS,
łącznie nie więcej
jednak niż 2100 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS

195 €

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

Zajęcia nieobjęte programem studiów II stopnia:
- 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13
- zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

Suma punktów ECTS*
(za powtarzane
przedmioty) pomnożona
przez
33 € za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS)

18. kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne I i II stopnia

2)

opłata jednorazowa za rok studiów
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie laboratorium semestralnego/rocznego – 1 punkt ECTS
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych/wykładu – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu pracownia licencjacka/pracownia magisterska
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/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej
w programie kształcenia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

4000 €
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2000 zł
Suma opłat za
powtarzanie wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2200 zł
60 zł
50 zł
400 zł

400 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
jak za powtarzanie
13 Regulaminu Studiów – proseminarium/ćwiczenia rachunkowe/wykład
zajęć
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
jak za powtarzanie
13 Regulaminu Studiów – laboratorium
zajęć
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie
jak za powtarzanie
zaliczył
zajęć
W pozostałym zakresie studenci kierunku energetyka i chemia jądrowa wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć
i zajęcia nieobjęte programem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Fizyki, czyli jednostkę
partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku studiów.

19. kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
950 zł

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu (opłata za 1 p. ECTS)
powtarzanie przedmiotu „Badania terenowe” na studiach I lub II stopnia
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru i/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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – za semestr

suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1900 zł
150 zł
300 zł
300 zł
38 zł / miesiąc, nie
więcej jednak niż 1/5
opłaty za powtarzanie
roku
30 zł
300 zł

20. kierunek studiów: europeistyka (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych

2)

- opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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 na studiach
stacjonarnych
– opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem 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) na studiach stacjonarnych
– opłata za semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
– 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
-1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
– 1 punkt ECTS
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Wysokość opłaty
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

500 zł

90 zł

90 zł

90 zł

21. kierunek studiów: europeistyka – integracja europejska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego – opłata za rok studiów:
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3)

- opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
– 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem 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

Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

90 zł
90 zł

90 zł

22. kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2000 zł
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2200 zł

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
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100 zł

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS
– opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 przedmiotu
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

50 zł
25 zł
400 zł

400 zł

jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć

23. kierunek studiów: filologia bałtycka
Lp.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
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 roku lektoratu
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Wysokość opłaty
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1500 zł (w
ratach nie więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 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, całościowa
suma opłaty nie
może przekroczyć
kwoty 1500 zł za rok)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku

3)

600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między
innymi z powodu
niezaliczenia
seminarium na
skutek niezłożenia
pracy dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł 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 programem studiów:

300 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem 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
150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

24. kierunek studiów: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
(pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1200 zł

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 – 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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 (30 godzin)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godzin)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku (30 godzin)

Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2400 zł
300 zł
600 zł
240 zł
480 zł

240 zł

480 zł

300 zł
300 zł
300 zł

25. kierunek studiów: filologia iberyjska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

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 – opłata za rok
kształcenia
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 30 godzin
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 30 godzin
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 150 godzin
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2200 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 3600 zł
450 zł
900 zł
900/1800 zł

720 zł

300 zł
300 zł
1500 zł

26. kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
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

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte 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.)
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Wysokość opłaty
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1500 zł (w
ratach nie więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
100 zł
200 zł
300 zł
600 zł
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między innymi
z powodu
niezaliczenia
seminarium na skutek
niezłożenia pracy
dyplomowej
przewidzianej w
programie kształcenia
opłata za seminarium
wynosi 300 zł (150 zł
za semestr)

300 zł

150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł
600 zł
100 zł
200 zł
300 zł

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)

600 zł

27. kierunek studiów: filologia nowogrecka
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego
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
3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył - opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

Wysokość opłaty
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 3000 zł
150 zł
300 zł
450 zł
600 zł
900 zł
600 zł
60 zł za każdy
miesiąc
nie więcej jednak niż
1/5 opłaty za
powtarzanie roku

30 zł

56 zł

28. kierunek studiów: filologia polska
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
powtarzanie w całości przedmiotu na studiach stacjonarnych (10 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu na studiach stacjonarnych (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu na studiach stacjonarnych (20 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30
godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (40 godz.)

Wysokość opłaty
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1500 zł (w
ratach nie więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
100 zł
150 zł
200 zł
300 zł
400 zł

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (60 godz.)
600 zł
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powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze 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
rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
dodatkowa specjalizacja na studiach pierwszego stopnia (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
dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia (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):
- specjalizacja filologia dla mediów,
- specjalizacja glottodydaktyczna,
- specjalizacja redaktorsko-wydawnicza;
opłata za semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny (10 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny (20 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot roczny (40 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (10 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (20 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
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600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między
innymi z powodu
niezaliczenia
seminarium na
skutek niezłożenia
pracy dyplomowej
przewidzianej w
programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

300 zł

450 zł

500 zł
100 zł
150 zł
200 zł
300 zł
400 zł
600 zł
100 zł
150 zł
200 zł
300 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot roczny (40 godz.)
zajęcia nieobjęte programem 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 (15 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 40 godz.)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia - 1 przedmiot roczny (60 godz.)

400 zł
600 zł
100 zł
150 zł
200 zł
300 zł
400 zł
600 zł

29. kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego (pod warunkiem
utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
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 roku
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Wysokość opłaty
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1500 zł (w
ratach nie więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 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, całościowa
suma opłaty nie
może przekroczyć
kwoty 1500 zł za rok)
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między
innymi z powodu
niezaliczenia
seminarium na
skutek niezłożenia

pracy dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

2)

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem 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.)

300 zł

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

30. kierunek studiów: filologia romańska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za pierwszy rok studiów
opłata jednorazowa
opłata za semestr pierwszego roku studiów opłata jednorazowa
pierwszego stopnia – opłata za drugi i trzeci rok studiów
opłata jednorazowa
opłata za semestr drugiego i trzeciego roku studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za pierwszy rok studiów
opłata jednorazowa
opłata za semestr pierwszego roku studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za drugi rok studiów
opłata jednorazowa
opłata za semestr drugiego roku studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
i drugiego stopnia
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Wysokość opłaty

2200 €
1100 €
2000 €
1000 €
2200 €
1100 €
2000 €
1000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot, nie więcej
jednak niż 1200 zł

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i
drugiego stopnia

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (90–120 godz.) na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach
stacjonarnych dziennych pierwszego i drugiego stopnia
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach
stacjonarnych dziennych 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 na studiach
stacjonarnych pierwszego i 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 pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS

Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot, nie więcej
jednak niż 2400 zł
400 zł
800 zł
1000 zł
600 zł
1200 zł

240 zł

480 zł

100 zł

31. kierunek studiów: filologia rosyjska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – opłata według
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - za 1 punkt ECTS
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na UW – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu - za 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - za 1
punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – za 1 punkt ECTS
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1200 zł
100 zł (nie więcej niż
1200 zł)
500 zł

200 zł

100 zł

100 zł
100 zł

32. kierunek studiów: filologia włoska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych:
powtarzanie semestru studiów
powtarzanie 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 w całości przedmiotu PNJW kurs podstawowy
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 programem studiów na studiach stacjonarnych:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 przedmiot (30 godz.)

Wysokość opłaty
2200 €
2200 €
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
900 zł

520 zł

300 zł
300 zł

33. kierunek studiów: filozofia
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

1500 €

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

1500 €

2)

Wysokość opłaty

Powtarzanie zajęć:

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 – 1 ECTS

75 zł

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS

75 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 – opłata za
rok

680 zł
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3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 ECTS

75 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS

75 zł

34. kierunek studiów: finanse i rachunkowość
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć na studiach I stopnia:
- 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

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 – studia I
stopnia, opłata za semestr
Powtarzanie zajęć na studiach II stopnia:
- powtarzanie semestru studiów
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Wysokość opłaty

2100 €
1950 €
Liczba punktów
ECTS* (za
przedmiot)
pomnożona przez 25
€ za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS, łącznie nie
więcej jednak niż
1050 €
Liczba punktów
ECTS* (za
przedmiot)
pomnożona przez 25
€ za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS, łącznie nie
więcej jednak niż
2100 €
Liczba punktów
ECTS* (za
przedmiot)
pomnożona przez 25
€ za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS

210 €
Liczba punktów
ECTS* (za
przedmiot)
pomnożona przez 25
€ za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie

- 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)

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 – studia II
stopnia, opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów I stopnia:
- 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13
- zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku
Zajęcia nieobjęte programem studiów II stopnia:
- 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13,
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

wyższa niż 7 pkt
ECTS, łącznie nie
więcej jednak niż
1050 €
Liczba punktów
ECTS* (za
przedmiot)
pomnożona przez 25
€ za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS, łącznie nie
więcej jednak niż
2100 €
Liczba punktów
ECTS* (za
przedmiot)
pomnożona przez 25
€ za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS

195 €
Suma punktów ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
35 € za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)
Suma punktów ECTS*
(za powtarzane
przedmioty)
pomnożona przez
33 € za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie
wyższa niż 7 pkt
ECTS)

35. kierunek studiów: fizyka
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
opłata za rok studiów, opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty
4000 €
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2000 zł

powtarzanie semestru studiów
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powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2200 zł
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak niż
2500 zł

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS
– opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 przedmiotu
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – 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
przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek
niezłożenia pracy dyplomowej przewidziane w programie kształcenia – opłata za
rok (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
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

100 zł
50 zł
25 zł
400 zł

450 zł

400 zł

450 zł

jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć

36. kierunek studiów: geofizyka w geologii
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
opłata za rok studiów, opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty
4000 €
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2000 zł

powtarzanie semestru studiów
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powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS
– opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 przedmiotu
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów

suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów,
nie więcej jednak niż
2200 zł
100 zł
50 zł
25 zł
400 zł

400 zł

jak za
powtarzanie zajęć

jak za
powtarzanie zajęć
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
jak za
zaliczył
powtarzanie zajęć
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
jak za
stopnia na określonym kierunku
powtarzanie zajęć
W pozostałym zakresie studenci kierunku geofizyka w geologii wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć i
zajęcia nieobjęte programem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Geologii, czyli
jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku studiów.

37. kierunek studiów: geografia
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

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

2)

Wysokość opłaty

3500 €

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

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
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4500 €
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

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 programem studiów:

180 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) – opłata za
rok studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 (w wymiarze 2 punktów ECTS)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (w wymiarze 2 punktów ECTS)

1500 zł
100 zł
100 zł

38. kierunek studiów: geologia poszukiwawcza (studia drugiego stopnia – pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
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
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów na studiach I stopnia

powtarzanie semestru studiów na studiach II stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.b)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.b) – obejmującego
zajęcia laboratoryjne
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
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Wysokość opłaty

1000 € + KN*
1000 € + KN*
500 €
500 € + KN*
1100 € + KN*
400 €
400 €
300 € + KN*
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2000 zł + KNa
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2500 zł + KNa
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
4000 zł + KNa
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
5000zł + KNa
300 zł
450 zł
600 zł
200 zł + KNa
400 zł + KNa
500 zł + KNa
600 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, na
studiach I 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 II stopnia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

400 zł

500 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminów Studiów, (30 godz.b)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godz.b)
* dopłata

300 zł
300 zł

do noclegów podczas kursów terenowych zgodnie z Regulaminem kursów terenowych na Wydziale

Geologii
pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów
terenowych na Wydziale Geologii UW); maksymalny koszt noclegu: 50 zł
a

opłata za 30 godzin zajęć jest jednostką bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć 45
godzinnych – 1,5 jednostki bazowej
b

39. kierunek studiów: geologia stosowana
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
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
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów na studiach I stopnia
powtarzanie semestru studiów na studiach II stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.b)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.b) – obejmującego
zajęcia laboratoryjne
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
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Wysokość opłaty

1250 € + KN*
1250 € + KN*
625 €
625 € + KN*
1350 € + KN*
450 €
450€
450 € + KN*
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2200 zł + KNa
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2500 zł + KNa
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
4400 zł + KNa
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
5000 zł + KNa
300 zł
450 zł
600 zł

3)

200 zł + KNa
400 zł + KNa
500 zł + KNa
600 zł

powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe)
powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe)
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
na studiach I 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 II stopnia – opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

440 zł

500 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminów Studiów, (30 godz.b)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godz.b)
* dopłata

300 zł
300 zł

do noclegów podczas kursów terenowych zgodnie z Regulaminem Kursów Terenowych na Wydziale

Geologii
pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów
terenowych na Wydziale Geologii UW); maksymalny koszt noclegu: 50 zł
a

opłata za 30 godzin zajęć jest jednostką bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć 45
godzinnych – 1,5 jednostki bazowej
b

40. kierunek studiów: germanistyka
L.p.
1)

2)

3)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godzin)
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Wysokość opłaty
2400 €
2400 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2400 zł
600 zł
600 zł

480 zł

200 zł
600 zł

41. kierunek studiów: gospodarka przestrzenna
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

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

2)

Wysokość opłaty

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

3)

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 programem studiów:

3500 €
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

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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 (w wymiarze 2 punktów ECTS)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (w wymiarze 2 punktów ECTS)

1500 zł
100 zł
100 zł

42. kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie (pod warunkiem
utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie roku studiów stacjonarnych II stopnia

2)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godzin)
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suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2400 zł
600 zł
600 zł

480 zł

200 zł
600 zł

43. kierunek studiów: hispanistyka stosowana (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 30 godzin
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 30 godzin
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku – 150 godzin

Wysokość opłaty

2200 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3600 zł
450 zł
900 zł
900/1800 zł

720 zł

300 zł
300 zł
1500 zł

44. kierunek studiów: historia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego 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 120 godzin łaciny
powtarzanie 240 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 programem 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 semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 – opłata za semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata za semestr
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr
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Wysokość opłaty

2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2250 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
4500 zł
670 zł
1340 zł
670 zł
1340 zł
670 zł

450 zł

670 zł
670 zł
670 zł
670 zł

45. kierunek studiów: historia i kultura Żydów
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
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 60 godzin lektoratu jidysz i j. hebrajskiego
powtarzanie 120 godzin lektoratu jidysz i j. hebrajskiego
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 – opłata za semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata za semestr
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr

Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2250 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
4500 zł
670 zł
1340 zł
670 zł
1340 zł
670 zł

450 zł

670 zł
670 zł
670 zł

46. kierunek studiów: historia sztuki
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
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
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
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Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
2000 €
2000 €
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1000 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2000 zł
600 zł
800 zł
semestr – 600 zł
rok – 800 zł

400 zł – opłata za rok

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów, przedmiot semestralny/roczny
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył, przedmiot semestralny/roczny

600 zł/ 800 zł
600 zł/ 800 zł

47. kierunek studiów: hungarystyka (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Opłata za I rok studiów - opłata jednorazowa

Wysokość opłaty
2200 €

Opłata za kolejne lata studiów – opłata jednorazowa

2)

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Opłata za semestr
Powtarzanie zajęć:

1000 €
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

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:

3)

2000 €

1100 zł
1100 zł

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu – 1 pkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył przedmiot semestralny
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył przedmiot roczny

400 zł
400 zł
800 zł

200 zł

400 zł

150 zł
200 zł
400 zł

48. kierunek studiów: iberystyka: hispanistyka (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów
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Wysokość opłaty

2200 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3600 zł

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 30 godzin
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 30 godzin
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku – 150 godzin

450 zł
900 zł
900/1800 zł

720 zł
300 zł
300 zł
1500 zł

49. kierunek studiów: iberystyka: portugalistyka (pod warunkiem utworzenia)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
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.)
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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

L.p.
1)

Wysokość opłaty

2200 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3600 zł
450 zł
900 zł
900/1800 zł

720 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 30 godzin
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 30 godzin
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku – 150 godzin

300 zł
300 zł
1500 zł

50. kierunek studiów: indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone
przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
jednolite magisterskie – 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.)
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Wysokość opłaty

4000 €
5000 €
4000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1500 zł
400 zł
400 zł

3)

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,
w wymiarze roku
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył

65 zł

65 zł
Opłaty wg zasad
obowiązujących na
wydziałach
partycypujących w
Kolegium MISH
Opłaty wg zasad
obowiązujących na
wydziałach
partycypujących w
Kolegium MISH

51. kierunek studiów: indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone
przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

5200 €
5200 €
2900 €
Ʃj Min(Ʃixi , zj),
gdzie xi oznacza opłatę za
powtarzanie
przedmiotu "i",
a zj maksymalną opłatę
ustaloną na Wydziale „j”
partycypującym w
Kolegium MISMaP,
którego dotyczy
powtarzanie.

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów

3)

Wysokość opłaty

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
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13
zajęcia nieobjęte programem 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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Opłaty wg stawek
obowiązujących na
wydziałach
partycypujących w K
MISMaP
prowadzących zajęcia

Opłaty wg stawek
obowiązujących na
wydziałach
partycypujących w K
MISMaP
prowadzących zajęcia

52. kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
L.p.
1)

2)

3)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych I i II 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 – 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 I i II stopnia - opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych I i II 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

Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż:
1400 zł
1600 zł
800 zł
800 zł

95 zł

95 zł

280 zł

95 zł

95 zł

95 zł

53. kierunek studiów: informatyka
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

opłata za rok studiów: opłata jednorazowa lub dwóch równych ratach
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach
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3300 €
opłata równa sumie
opłat za każdy
powtarzany przedmiot

powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego, w tym także seminarium
dyplomowego (dotyczy wszystkich studentów UW zaliczających przedmioty na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach

3)

za każdy semestr
trwania przedmiotu w
zależności od liczby
godzin w semestrze
zgodnie z dołączoną
tabelą

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 jednorazowa lub w dwóch równych ratach
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
a) zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego
w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów
b) zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale
ich nie zaliczył
c) zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku:
za każdy przedmiot semestralny lub roczny (dotyczy wszystkich studentów UW,
zaliczających przedmioty na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach

720 zł

za każdy semestr
trwania przedmiotu w
zależności od liczby
godzin w semestrze
zgodnie z dołączoną
tabelą

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka oraz na międzykierunkowych studiach
ekonomiczno-matematycznych
wykłady
liczba godzin

ćwiczenia

laboratoria

seminaria

30

liczba godzin

opłata w zł
180

30

180

liczba godzin

30

liczba godzin

360
30

360

liczba godzin

30

30

360

liczba godzin

45

45

540

liczba godzin

30

30

30

720

liczba godzin

60

60

30

1080

liczba godzin

30

15

15

450

liczba godzin

30

30

15

540

liczba godzin

30

30

540

liczba godzin

30

60

900

liczba godzin

30

60

540

liczba godzin

60

60

720

liczba godzin

30

45

450

liczba godzin

15

liczba godzin

60

45
45

630
630

Pracownia licencjacka/
Pracownia magisterska

720

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w wysokości
proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego typu na podstawie 4 pierwszych wierszy tabeli.
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54. kierunek studiów: informatyka i ekonometria
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć na studiach I stopnia:
- 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

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
– studia I stopnia, opłata za semestr
Powtarzanie zajęć na studiach II stopnia:
- powtarzanie semestru studiów

- powtarzanie roku studiów
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Wysokość opłaty

2100 €
1950 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS, łącznie
nie więcej jednak niż
1050 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS, łącznie
nie więcej jednak niż
2100 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS

210 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS, łącznie
nie więcej jednak niż
1050 €
Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS, łącznie
nie więcej jednak niż
2100 €

- powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
- powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
- 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
– studia II stopnia, opłata za semestr
Zajęcia nieobjęte programem studiów I stopnia:
- 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów
- zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku
Zajęcia nieobjęte programem studiów II stopnia:
- 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13
- zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku

Liczba punktów ECTS*
(za przedmiot)
pomnożona przez 25 €
za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS

195 €

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

Suma punktów ECTS*
(za powtarzane
przedmioty) pomnożona
przez
33 € za 1 pkt ECTS.
(*opłata za jeden
przedmiot nie wyższa
niż 7 pkt ECTS)

55. kierunek studiów: inżynieria nanostruktur
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
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

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
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100 zł

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2
ECTS – opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 przedmiotu
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – 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 przedmiotu
będącego odpowiednikiem seminarium m dyplomowego na skutek niezłożenia
pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

50 zł
25 zł
400 zł
450 zł

400 zł

450 zł

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt
13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność
jak za
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)
powtarzanie zajęć
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
jak za
13 Regulaminu Studiów
powtarzanie zajęć
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
jak za
zaliczył
powtarzanie zajęć
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
jak za
stopnia na określonym kierunku
powtarzanie zajęć
W pozostałym zakresie studenci kierunku inżynieria nanostruktur wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć i
zajęcia nieobjęte programem studiów z wysokością określoną przez Wydział Chemii, czyli jednostkę
partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku studiów.

56. kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów (jednorazowa)
opłata za semestr (jednorazowa)
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – opłata według
liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (60 godz. lub 90 godz.) opłata według liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru - opłata według
liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 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
– w wymiarze semestru
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 - opłata według liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył - opłata według liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
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Wysokość opłaty
3000 €
1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3000 zł
100 zł
100 zł
100 zł

600 zł

100 zł
100 zł

57. kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad
dyskursem
Lp.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne drugiego stopnia – opłata za rok studiów

2)

opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu

3)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
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 miesiąc
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył

Wysokość opłaty

2000 €
2100 €
1050 €
1050 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej niż
2520 zł
Suma punktów ECTS
pomnożona przez 60 zł
za 1 pkt ECTS
500 zł
250 zł
50 zł
nie więcej jednak, niż
1/5 opłaty
za powtarzanie roku
Suma punktów ECTS
pomnożona przez 60 zł
za 1 pkt ECTS, po
przekroczeniu limitu
wynoszącego 30 ECTS
Suma punktów ECTS
pomnożona przez 60 zł
za 1 pkt ECTS

58. kierunek studiów: kognitywistyka
Wysokość opłaty

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

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

2)

1500 €

Powtarzanie zajęć:

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

powtarzanie roku studiów
powtarzanie semestru studiów

suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot,
nie więcej jednak niż
2250 z

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS

75 zł

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

75 zł

50

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

340 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 –
opłata za rok

680 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu – 1 ECTS

75 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
ECTS

75 zł

59. kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych II stopnia

2)

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

Wysokość opłaty
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny
(30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60
godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

60. kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i
genetyka sądowa (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
7500 zł

powtarzanie roku studiów
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3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku –opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
powtarzanie ostatniego 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
(rozliczenie roczne studiów)
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

125 zł
125 zł

1000 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) rocznego –
opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1
ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
–1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu –1 ECTS

125 zł
125 zł
125 zł

125 zł

61. kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia
sądowa (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
7500 zł

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku –opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
powtarzanie ostatniego 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
(rozliczenie roczne studiów)
Zajęcia nieobjęte programem 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) rocznego – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1
ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
–1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku rocznego – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
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125 zł
125 zł

1000 zł

125 zł
125 zł
125 zł

125 zł

62. kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka
ogólna (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
7500 zł

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku –opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
powtarzanie ostatniego 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 (rozliczenie
roczne studiów)
Zajęcia nieobjęte programem 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) rocznego – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –1
ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –
1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku rocznego – opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu –1 ECTS

125 zł
125 zł

1000 zł

125 zł
125 zł
125 zł
125 zł

63. kierunek studiów: kryminologia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów – 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

53

Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
670 €
670 €
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2000 zł
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
4000 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30
godz.)

450 zł

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (powyżej
30 do 60 godz.)

900 zł

powtarzanie całego cyklu seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych

600 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 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
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

300 zł

600 zł
80 zł

80 zł

64. kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył - opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

Wysokość opłaty
660 €
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
3000 zł
150 zł
300 zł
450 zł
600 zł
900 zł
600 zł
60 zł za każdy miesiąc
nie więcej jednak niż
1/5 opłaty za
powtarzanie roku

30 zł

56 zł

65. kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
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Wysokość opłaty
2000 €

2)

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

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem 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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suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1500 zł (w ratach nie
więcej niż 1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
150 zł
300 zł
600 zł
300 zł
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między innymi
z powodu
niezaliczenia
seminarium na skutek
niezłożenia pracy
dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

300 zł

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

66. kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów (30 godzin)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godzin)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku (30 godzin)

Wysokość opłaty

1000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1400 zł
Suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2800 zł
350 zł
700 zł
350 zł

280 zł

350 zł
350 zł
350 zł

67. kierunek studiów: lingwistyka stosowana
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego:
opłata za rok studiów - jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Studia stacjonarne drugiego stopnia:
opłata za rok studiów - jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych

Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
2500 zł

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)
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200 zł
400 zł
400 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
każdy miesiąc liczona od dnia wznowienia do dnia zaakceptowania pracy
dyplomowej przez jej opiekuna
Zajęcia nieobjęte programem 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 każde 30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów (za każde 30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (za każde 30 godz.)

30 zł nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku

200 zł
100 zł
200 zł

68. kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach
L.p.
1)

2)

3)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na
studiach stacjonarnych I i II – 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 I i II stopnia - opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych I i II stopnia – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu –1 punkt ECTS
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Wysokość opłaty

3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł

95 zł

95 zł

500 zł

95 zł
95 zł

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

95 zł

69. kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie ostatniego roku studiów
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
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

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem 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.)
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Wysokość opłaty
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1500 zł (w ratach nie
więcej niż 1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
150 zł
300 zł
600 zł
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między innymi
z powodu
niezaliczenia
seminarium na skutek
niezłożenia pracy
dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

300 zł

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

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.)

300 zł
600 zł

70. kierunek studiów: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

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

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
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2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot
nie więcej jednak niż
1500 zł (w ratach nie
więcej niż 1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
150 zł
300 zł
600 zł
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między innymi
z powodu
niezaliczenia
seminarium na skutek
niezłożenia pracy
dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

300 zł

150 zł
300 zł
600 zł
150 zł
300 zł

zajęcia nieobjęte programem 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.)

600 zł
150 zł
300 zł
600 zł

71. kierunek studiów: matematyka
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

3)

Wysokość opłaty

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

3300 €
opłata równa sumie
opłat za każdy
powtarzany przedmiot
za każdy semestr
trwania przedmiotu w
zależności od liczby
godzin w semestrze
zgodnie z dołączoną
tabelą

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 jednorazowa lub w dwóch równych ratach
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
a) zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego
w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów
b) zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył
c) zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku:
za każdy przedmiot semestralny lub roczny (dotyczy wszystkich studentów UW,
zaliczających przedmioty na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach

720 zł

za każdy semestr
trwania przedmiotu w
zależności od liczby
godzin w semestrze
zgodnie z dołączoną
tabelą

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka oraz na międzykierunkowych studiach
ekonomiczno-matematycznych
wykłady
liczba godzin

ćwiczenia

laboratoria

seminaria

30

liczba godzin

opłata w zł
180

30

180

liczba godzin

30

liczba godzin

360
30

360

liczba godzin

30

30

360

liczba godzin

45

45

540

liczba godzin

30

30

30

720

liczba godzin

60

60

30

1080

60

liczba godzin

30

15

15

450

liczba godzin

30

30

15

540

liczba godzin

30

30

540

liczba godzin

30

60

900

liczba godzin

30

60

540

liczba godzin

60

60

720

liczba godzin

30

45

450

liczba godzin

15

liczba godzin

60

45
45

630
630

Pracownia licencjacka/
Pracownia magisterska

720

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w wysokości
proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego typu na podstawie 4 pierwszych wierszy tabeli.

72. kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
oraz kierunek studiów: matematyka, specjalność międzykierunkowe
studia ekonomiczno-matematyczne
Lp.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

2)

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

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 jednorazowa lub w dwóch równych ratach

2)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
a) zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego
w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów
b) zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył
c) zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku:
za każdy przedmiot semestralny lub roczny opłata jednorazowa lub w dwóch
równych ratach
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3300 €
opłata równa sumie
opłat za każdy
powtarzany przedmiot
za każdy semestr
trwania przedmiotu
w zależności od liczby
godzin
w semestrze/punktów
ETCS zgodnie ze
stawkami wydziału
oferującego przedmiot
za każdy semestr
trwania przedmiotu
w zależności od
liczby godzin w
semestrze/punktów
ETCS zgodnie ze
stawkami wydziału
oferującego przedmiot
za każdy semestr
trwania przedmiotu
w zależności od liczby
godzin w
semestrze/punktów
ETCS zgodnie ze
stawkami wydziału
oferującego przedmiot

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach
stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka oraz na międzykierunkowych studiach
ekonomiczno-matematycznych
wykłady
liczba godzin

ćwiczenia

laboratoria

seminaria

30

liczba godzin

opłata w zł
180

30

180

liczba godzin

30

liczba godzin

360
30

360

liczba godzin

30

30

350

liczba godzin

45

45

540

liczba godzin

30

30

30

720

liczba godzin

60

60

30

1080

liczba godzin

30

15

15

450

liczba godzin

30

30

15

540

liczba godzin

30

30

540

liczba godzin

30

60

900

liczba godzin

30

60

540

liczba godzin

60

60

720

liczba godzin

30

45

450

liczba godzin

15

liczba godzin

60

45

630

45

630

Pracownia licencjacka/
Pracownia magisterska

720

W przypadku wymiaru godzin nieuwzględnionego w powyższej tabeli, opłata będzie ustalana w
wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zajęć poszczególnego typu na podstawie 4 pierwszych
wierszy tabeli.

73. kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

Wysokość opłaty

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

4000 €
4000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
niż
1000 zł
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
niż
2000 zł
240 zł

powtarzanie roku studiów

powtarzanie wykładu, konwersatorium w wymiarze 30 godzin
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powtarzanie ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni eksperymentalnych lub
komputerowych w wymiarze 30 godzin
powtarzanie ćwiczeń audytoryjnych w wymiarze 30 godzin
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze 30 godzin
powtarzanie zajęć terenowych w wymiarze 30 godzin
powtarzanie zajęć z liczbą godzin inną niż 30

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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów danego etapu, jeśli student się na nie zapisał,
ale ich nie zaliczył
zajęcia nieobjęte programem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
- opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

600 zł
300 zł
300 zł
210 zł
(plus maksymalny
koszt noclegu: 50 zł)
wysokość opłaty
w proporcji do opłaty
za zajęcia 30
godzinne

200 zł
wysokość opłaty jak
za powtarzanie zajęć
50 zł
wysokość opłaty jak
za powtarzanie zajęć

74. kierunek studiów: muzykologia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
- opłata za rok studiów – opłata jednorazowa
- opłata za rok studiów – opłata w dwóch ratach
I rata
II rata
- opłata za rok studiów – opłata w dwóch ratach
I rata
II rata
III rata
IV rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (wykład do 30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (wykład, 60 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (ćwiczenia,
konwersatoria, warsztaty, laboratoria, translatoria)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w wymiarze roku
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
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Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1125 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2250 zł
255 zł
510 zł
510 zł
510 zł
1020 zł

450 zł

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów przedmiot semestralny – wykład
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów, przedmiot semestralny - ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty,
laboratoria, translatoria
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów przedmiot roczny – wykład
zajęcia semestralne nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale
ich nie zaliczył
zajęcia semestralne uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia
studiów drugiego stopnia na określonym kierunku

255 zł
510 zł
510 zł
200 zł
510 zł

75. kierunek studiów: nauczanie fizyki (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak
niż 2000 zł
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów, nie
więcej jednak
niż 2200 zł

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 przedmiotu
Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

100 zł
50 zł
25 zł
375 zł

375 zł

jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć

76. kierunek studiów: nauczanie języków obcych
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

Wysokość opłaty

2500 €
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2)

3)

Powtarzanie zajęć:
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 90 godzinnego: blok Nauka języka
angielskiego (czytanie, pisanie, komunikacja ustna I i II rok), Nauka języka
francuskiego (I rok), Nauka języka niemieckiego (I rok) na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 60 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 15 godzinnego na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (30 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie praktyk (60 godz.)
opłata jednorazowa
powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) na studiach stacjonarnych pierwszego
stopnia, z powodu ich niezaliczenia, w tym również zajęć objętych programem
studiów jeśli student dokona ich zmiany – za każdy 1 ECTS
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
powtarzanie Szkolenia: Podstawy ochrony własności intelektualnej na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia opłata jednorazowa
powtarzanie Szkolenia: Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy
i odpowiedzialności prawnej opiekuna na studiach stacjonarnych pierwszego
stopnia
opłata jednorazowa
Zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach stacjonarnych pierwszego
stopnia:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów 15 godzin na studiach stacjonarnych
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów 30 godzin na studiach stacjonarnych
zajęcia nieobjęte programem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów 60 godzin na studiach stacjonarnych
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Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2800 zł
2880 zł
1440 zł
1440 zł
2920 zł
1000 zł
1000 zł
920 zł

1400 zł

1200 zł

600 zł

300 zł
150 zł
300 zł

100 zł
600 zł

500 zł
200 zł

200 zł

300 zł

600 zł

1200 zł

77. kierunek studiów: ochrona środowiska
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia
powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) na studiach I stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) na studiach II stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) na studiach I stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) na studiach II stopnia
powtarzanie pracowni licencjackiej wymiarze semestru
powtarzanie pracowni magisterskiej 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 na studiach I
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 II
stopnia
Zajęcia nieobjęte programem 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) – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
– 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 1 ECTS

Wysokość opłaty
4200 €
4200 €
4500 €
4500 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 3100 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2600 zł
480 zł
430 zł
960 zł
800 zł
960 zł
750 zł
60 zł za każdy
miesiąc, nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku
44 zł za każdy
miesiąc, nie więcej
jednak niż 1/5 opłaty
za powtarzanie roku

160 zł
160 zł
160 zł

78. kierunek studiów: optometria (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów
nie więcej jednak niż
2000 zł
suma opłat za
powtarzanie
wszystkich
przedmiotów
nie więcej jednak niż
2500 zł

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów
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powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska
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 przedmiotu będącego
odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok

100 zł
50 zł
25 zł
450 zł

450 zł
3)

Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku

jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć
jak za powtarzanie
zajęć

79. kierunek studiów: organizowanie rynku pracy
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów I stopnia
opłata jednorazowa:

3)

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem 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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Wysokość opłaty
3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

90 zł

zajęcia nieobjęte programem 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

90 zł

90 zł

80. kierunek studiów: orientalistyka-afrykanistyka (pod warunkiem
utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

380 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

81. kierunek studiów: orientalistyka-arabistyka (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

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
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3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

82. kierunek studiów: orientalistyka-hebraistyka (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

83. kierunek studiów: orientalistyka-indologia (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

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

69

3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

84. kierunek studiów: orientalistyka-iranistyka (por warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
405 zł
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

605 zł
405 zł
605 zł

85. kierunek studiów: orientalistyka-japonistyka (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
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3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

86. kierunek studiów: orientalistyka-kultura Wschodu Starożytnego (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

4000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

87. kierunek studiów: orientalistyka-mongolistyka i tybetologia (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
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3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł

3)

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

655 zł

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

405 zł
605 zł
405 zł
605 zł

88. kierunek studiów: orientalistyka-sinologia (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 zł

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
405 zł
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

605 zł
405 zł
605 zł

89. kierunek studiów: orientalistyka-turkologia (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

4000 €

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.)
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3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1800 zł
455 zł
655 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

360 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 13
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
405 zł
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2
13Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych - przedmiot roczny (60 godz.)

605 zł
405 zł
605 zł

90. kierunek studiów: pedagogika
91. kierunek studiów: pedagogika nauczycielska
92. kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne
pierwszego stopnia (pedagogika) – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach łącznie, w tym
I rata
II rata
drugiego stopnia (pedagogika nauczycielska) – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach łącznie, w tym
I rata
II rata
jednolite magisterskie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) – opłata
za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach łącznie, w tym
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych
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
73niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za
rok
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Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 3600 zł
150 zł
300 zł
150 zł
300 zł

660 zł

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
dodatkowa specjalność 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)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS

2000 zł
60 zł
60 zł

93. kierunek studiów: politologia
1)

2)

3)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów:
opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
dodatkowa 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
stopnia
– opłata za semestr
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), na studiach stacjonarnych II
stopnia
– opłata za semestr
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13
Regulaminu Studiów,na studiach stacjonarnych I i II stopnia
– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
- 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył
– na studiach stacjonarnych I i II 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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Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

500 zł

1000 zł

90 zł

90 zł
90 zł

94. kierunek studiów: polityka społeczna
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów, opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku I i II stopnia

3)

opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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 programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego
w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych
do przedmiotu
- 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem 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

Wysokość opłaty
3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

90 zł
90 zł

90 zł

95. kierunek studiów: polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych II stopnia

opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata

Wysokość opłaty
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
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2)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
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 na studiach
stacjonarnych II stopnia - opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych II stopnia – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych II 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

95 zł

95 zł

500 zł

95 zł

95 zł

95 zł

96. kierunek studiów: praca socjalna
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
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
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych
powtarzanie roku studiów stacjonarnych

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30
godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (powyżej
30 do 60 godz.)
Powtarzanie całego cyklu seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
670 €
670 €
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2000 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 4000 zł
450 zł
900 zł
600 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 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
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

300 zł

600 zł
80 zł

80 zł

97. kierunek studiów: prawo
L.p.
1)

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne

Wysokość opłaty

2)

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

3)

powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (maksymalnie dwóch) – opłata
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 ECTS
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
opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, przewyższające limit zajęć
ponadplanowych – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 ECTS

2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż
5600 zł
8500 zł
150 zł
2500 zł
3750 zł

1120 zł
1700 zł

150 zł
150 zł

98. kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
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
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
670 €

2)

II rata
III rata
drugiego stopnia – opłata za rok studiów – 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

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych (30
godz.)
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych (powyżej
30 do 60 godz.)
powtarzanie całego cyklu seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
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
Zajęcia nieobjęte programem 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)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów -1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

670 €
660 €
2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
2000 €
670 €
670 €
660 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2000 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 4000 zł
450 zł
900 zł
600 zł

300 zł

600 zł

4000 zł
80 zł

80 zł

99. kierunek studiów: psychologia
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne – jednolite magisterskie:
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych:
powtarzanie roku studiów
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Wysokość opłaty

2900 €
2900 €
1450 €
1450 €
1500 zł

3)

powtarzanie w całości przedmiotu (wykład obligatoryjny) – 30 godz.
powtarzanie w całości przedmiotu (ćwiczenia lub seminarium obligatoryjne) – 15
godz.
powtarzanie w całości przedmiotu (ćwiczenia lub seminarium obligatoryjne) – 30
godz.
powtarzanie w całości przedmiotu (ćwiczenia lub seminarium obligatoryjne) – 60
godz.
powtarzanie w całości przedmiotu ( obligatoryjny wykład 30 godz. + ćwiczenia lub
seminarium 30 godz.) – 60 godz.
powtarzanie w całości przedmiotu ( obligatoryjny wykład 30 godz. + ćwiczenia lub
seminarium 15 godz.) – 45 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 roczna
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane 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 programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie
zaliczył – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt
ECTS

50 zł
150 zł
300 zł
600 zł
200 zł
350 zł
75 zł
300 zł
700 zł
800 zł

300 zł

30 zł
75 zł

100. kierunek studiów: publikowanie współczesne
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych I stopnia
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych I stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru / roku na studiach
stacjonarnych 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 na studiach
stacjonarnych I stopnia - opłata za rok
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Wysokość opłaty

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
1400 zł
1600 zł
800 zł
800 zł

95 zł

95 zł

280 zł

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I stopnia – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych I i II 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

95 zł

95 zł

95 zł

101. kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie 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 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
- opłata według liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- opłata według liczby punktów przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku - opłata według liczby punktów przypisanych do
przedmiotu – 1 punkt ECTS

Wysokość opłaty

2000 euro
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 4600 zł
190 zł
380 zł
760 zł
500 zł
1000 zł

450 zł

77 zł
77 zł
77 zł

102. kierunek studiów: slawistyka
L.p.
1)
2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
jednorazowa opłata za rok studiów
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

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

80

Wysokość opłaty
2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1500 zł (w
ratach nie więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł

III rata
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 roku lektoratu

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru (30 godz.)
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze 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
rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów - 1 przedmiot roczny (60 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (15 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
- 1 przedmiot semestralny (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem 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.)
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500 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, całościowa
suma opłaty nie może
przekroczyć kwoty
1500 zł za rok)
300 zł
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między
innymi z powodu
niezaliczenia
seminarium na skutek
niezłożenia pracy
dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

300 zł

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

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.)

300 zł
600 zł

103. kierunek studiów: socjologia
Lp.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

Studia stacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Studia stacjonarne drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia
powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

powtarzanie w całości przedmiotu na studiach I stopnia

powtarzanie w całości przedmiotu na studiach II stopnia

2000 €
2100 €
1050 €
1050 €
2000 €
2100 €
1050 €
1050 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
niż
2100 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2520 zł
Suma punktów
ECTS* pomnożona
przez 50 zł za 1 pkt
ECTS (*opłata za
jeden przedmiot nie
wyższa niż 9 pkt
ECTS)
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 60 zł za 1 pkt
ECTS

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach I stopnia
400 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach I
stopnia

200 zł

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach II stopnia
500 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach II
stopnia
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach I stopnia
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 miesiąc
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach II 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 – opłata za miesiąc
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250 zł
40 zł
nie więcej jednak, niż
1/5 opłaty
za powtarzanie roku
50 zł
nie więcej jednak, niż
1/5 opłaty
za powtarzanie roku

3)

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów I stopnia niewliczane do limitu określonego
w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów

zajęcia nieobjęte programem studiów na studiach II stopnia, niewliczane do limitu
określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów

zajęcia nieobjęte programem studiów I stopnia, na które student się zapisał, ale
ich nie zaliczył
zajęcia nieobjęte programem studiów II stopnia, na które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył

Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 50 zł za 1 pkt
ECTS, po
przekroczeniu limitu
wynoszącego 40
ECTS
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 60 zł za 1 pkt
ECTS, po
przekroczeniu limitu
wynoszącego 30
ECTS
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 50 zł za 1 pkt
ECTS
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 60 zł za 1 pkt
ECTS

104. kierunek studiów: socjologia cyfrowa (pod warunkiem utworzenia)
Lp.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Powtarzanie zajęć:

suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
niż 2520 zł
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 60 zł za 1 pkt
ECTS
500 zł
250 zł

powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu

2)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku
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
miesiąc
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył
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50 zł
nie więcej jednak, niż
1/5 opłaty
za powtarzanie roku
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 60 zł za 1 pkt
ECTS, po
przekroczeniu limitu
wynoszącego 30
ECTS
Suma punktów
ECTS pomnożona
przez 60 zł za 1 pkt
ECTS

105. kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
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 roku studiów

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 programem studiów:
3)
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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – za przedmiot
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – za moduł

2000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2400 zł
200 zł
400 zł
300/600 zł

240/480 zł

800 zł
50 zł
200 zł
600 zł

106. kierunek studiów: stosunki międzynarodowe
L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
1)
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
2)
powtarzanie roku studiów

3)

opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku
– opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
– 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu semestralnego/rocznego
– 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 programem 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 semestr
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Wysokość opłaty
3000 €
3000 €
1500 €
1500 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot, nie
więcej jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

500 zł

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

90 zł
90 zł

90 zł

107. kierunek studiów: studia euroazjatyckie
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne drugiego stopnia
– opłata za rok studiów
opłata jednorazowa:
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów:

Wysokość opłaty

opłata jednorazowa:

2)

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
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
– opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów, na studiach stacjonarnych – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu
- 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – na studiach stacjonarnych – 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

2000 €
2000 €
1000 €
1000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł
90 zł
90 zł

500 zł

90 zł

90 zł

90 zł

108. kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
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Wysokość opłaty
2500 €

2)

Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stopnia stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 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 na studiach
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata za rok,
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru

3)

suma opłat za każdy
powtarzany przedmiot, nie
więcej niż
9000 zł
zgodnie z opłatami
obowiązującymi w
jednostce prowadzącej
dany przedmiot
zgodnie z opłatami
obowiązującymi w
jednostce prowadzącej
seminarium dyplomowe

1800 zł
zgodnie z opłatami
obowiązującymi w
jednostce prowadzącej
dany przedmiot
zgodnie z opłatami
obowiązującymi w
jednostce prowadzącej
seminarium dyplomowe

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

50 zł
100 zł
100 zł

109. kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (pod warunkiem
utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na UW (30 godzin)
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Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
2000 €
2000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1200 zł
350 zł
700 zł
500 zł

200 zł

300 zł

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godzin)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku (30 godzin)

300 zł
300 zł

110. kierunek studiów: studia regionalne i lokalne (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
drugiego stopnia – opłata jednorazowa 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
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów

3)

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego – opłata wg 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/rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – jeden przedmiot semestralny
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – jeden przedmiot semestralny

Wysokość opłaty
2000 €
2100 €
1050 €
1050 €
2200 €
750 €
750 €
700 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1250 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 2500 zł
150 zł

250/500 zł
100 zł
250 zł

111. kierunek studiów: studia wschodnie
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów drugiego stopnia

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia
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Wysokość opłaty
4000 €
3000 €
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż
900 zł
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż
1800 zł

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

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 za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż
1800 zł
455 zł
655 zł
455 zł
Studia pierwszego
stopnia-360 zł
Studia drugiego
stopnia- 360 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)
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył

405 zł
30 godzin-300 zł
60 godzin-605 zł
30 godzin-200 zł
60 godzin-405 zł

112. kierunek studiów: sztuki społeczne (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
III rata
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

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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Wysokość opłaty
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1500 zł (w
ratach nie więcej niż
1600 zł)
1600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
150 zł
300 zł
600 zł
300 zł
600 zł;
w przypadku
powtarzania
ostatniego roku
studiów między
innymi z powodu
niezaliczenia
seminarium na
skutek niezłożenia
pracy dyplomowej
przewidzianej
w programie
kształcenia opłata za
seminarium wynosi
300 zł (150 zł za
semestr)

300 zł

2)

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

113. kierunek studiów: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim (pod
warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na UW (30 godzin)
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył (30 godzin)
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku (30 godzin)
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Wysokość opłaty
2000 €
2000 €
2000 €
2000 €
Suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż 1200 zł.
350 zł
700 zł
500 zł

200 zł

350 zł
300 zł
300 zł

114. kierunek studiów: zarządzanie
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów

powtarzanie w całości przedmiotu – za 1 punkt ECTS
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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

Wysokość opłaty

3000 €
3000 €
suma opłat za każdy
punkt ECTS 100 zł
nie więcej jednak niż
3000 zł
suma opłat za każdy
punkt ECTS 100 zł
nie więcej jednak niż
6000 zł
100 zł
600 zł za jeden
semestr
1200 zł za dwa
semestry
600 zł za jeden
semestr
1200 zł za dwa
semestry

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) – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – 1 ECTS

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

115. kierunek studiów: zarządzanie Big Data (pod warunkiem utworzenia)
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów stacjonarnych II stopnia

opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach
stacjonarnych II stopnia – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do
przedmiotu
1 punkt ECTS
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na
studiach stacjonarnych II – 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
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Wysokość opłaty
suma opłat za każdy
powtarzany
przedmiot nie więcej
jednak niż:
2500 zł
2800 zł
1400 zł
1400 zł

95 zł

95 zł

2)

niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach
stacjonarnych II stopnia - opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych II stopnia – opłata wg liczby
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu
1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył na studiach stacjonarnych II 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

500 zł

95 zł

95 zł

95 zł

116. kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość
L.p.
1)

2)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów
powtarzanie roku studiów
powtarzanie w całości przedmiotu – za 1 ECTS
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
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

Wysokość opłaty

3000 €
3000 €
suma opłat za każdy
punkt ECTS 100 zł
nie więcej jednak niż
3000 zł
suma opłat za każdy
punkt ECTS 100 zł
nie więcej jednak niż
6000 zł
100 zł
600 zł za jeden
semestr
1200 zł za dwa
semestry
600 zł za jeden
semestr
1200 zł za dwa
semestry

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 ECTS
100 zł
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów – za 1 ECTS
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie
zaliczył – za 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
stopnia na określonym kierunku – za 1 ECTS
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100 zł
100 zł
100 zł

117. kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Studia stacjonarne:

2)

opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

powtarzanie semestru studiów

powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów drugiego stopnia

3)

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze do 2 ECTS –
opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi o wymiarze powyżej 2 ECTS
– opłata za 1 punkt ECTS
powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych – 1 punkt ECTS
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 dla
specjalności w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat
od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu
przedmiotu Pracownia i praca licencjacka na skutek niezłożenia pracy dyplomowej
przewidzianej w programie kształcenia – 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 przedmiotu
będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia – opłata za rok
Zajęcia nieobjęte programem 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 programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt
13 Regulaminu Studiów
zajęcia nieobjęte programem 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 €
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
100 zł
50 zł
25 zł
400 zł
450 zł

400 zł

450 zł

jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć
jak za
powtarzanie zajęć

118. opłaty dodatkowe
L.p.
1)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Powtarzanie zajęć:

Wysokość opłaty

2)

powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników
w nauce (10 godz.)
powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego (30 godz.)
powtarzanie przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej
Zajęcia nieobjęte programem studiów:

150 zł
200 zł
195 zł
150 zł

dodatkowe zajęcia z języka obcego (60 godz.)
dodatkowa weryfikacja biegłości językowej poza programem studiów
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.)
zajęcia nieobjęte programem studiów prowadzone przez Uniwersytet
Warszawski,
a nieokreślone w niniejszym wykazie – opłata wg liczby godzin przypisanych do
przedmiotu (za 30 godz.)

1026,60 zł
150 zł
195 zł

200 zł

119. opłaty dla studentów cudzoziemców podejmujących na Uniwersytecie
Warszawskim studia częściowe
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
opłata dla nauk humanistycznych – według liczby punktów ECTS – 1 ECTS
Wydział „Artes Liberales”
Wydział Historyczny
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Neofilologii
Wydział Orientalistyczny
Wydział Polonistyki
Instytut Filozofii
opłata dla nauk społecznych – według liczby punktów ECTS – 1 ECTS
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Wydział Zarządzania
Instytut Ameryk i Europy
Instytut Socjologii
Centrum Europejskie
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnych i Rozwoju Lokalnego
opłata dla nauk przyrodniczych – według liczby punktów ECTS – 1 ECTS
Wydział Biologii
Wydział Geologii
opłata dla nauk ścisłych – według liczby punktów ECTS – 1 ECTS
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
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Wysokość opłaty

45 €

50 €

60 €

70 €

