
 

 

 

Poz. 216 

ZARZĄDZENIE NR 107 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2021 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 
2020/2021 pobieranych za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich 

rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 
Na podstawie art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 z późn. zm.) w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), 
§ 15 pkt 1 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 
września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat 
za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306 
z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez 
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych  
i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1125) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 89 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 

2020 r. w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2020/2021 pobieranych za 
usługi edukacyjne na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 
2019/2020 (Monitor UW z 2020 r. poz. 195) wprowadza się następujące zmiany: 
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a 
Zarządzenie stosuje się również do pobierania opłat za usługi edukacyjne od 

roku akademickiego 2021/2022 na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 
akademickim 2019/2020.”; 
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Fizyki 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 
opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3.000 euro 

”, 
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b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
„14)  Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez 

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce oraz Wydział Biologii, studia administrowane 
przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 
opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3.000 euro 

”. 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 
1 października 2021 r. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
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