M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 227
ZARZĄDZENIE NR 46
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
w roku akademickim 2014/2015
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
§ 3 ust. 1 uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2012
r. Nr 5, poz. 117 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W załączniku do zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015
(Monitor UW z 2014 r. poz. 75 z późn. zm.) wprowadza się zmiany określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

Załącznik do zarządzenia 46 Rektora UW z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

I. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH

1. INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
1.1. kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations
(stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska)

Otrzymuje brzmienie:
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1)

Studia niestacjonarne – wieczorowe:

3000 €
3000 €
2700 €

2)

pierwszego stopnia
opłata za I rok studiów – obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej
opłata za II rok studiów – obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej
opłata za III rok studiów – obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej
Studia stacjonarne:

3000 €
3000 €
2700 €

3)

pierwszego stopnia
opłata za I rok studiów – obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej
opłata za II rok studiów – obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej
opłata za III rok studiów – obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej
Powtarzanie zajęć:

4)

powtarzanie semestru na I i II roku studiów
opłata jednorazowa
powtarzanie semestru na III roku studiów
opłata jednorazowa
powtarzanie roku na I i II roku studiów
opłata jednorazowa
powtarzanie III roku studiów
opłata jednorazowa
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1
punkt ECTS
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych – opłata wg liczby punktów
ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na
studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, opłata wg liczby punktów ECTS
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS
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1500 €
1350 €
3000 €
2700 €

50 €

50 €

50 €

1.

II. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ
INSTYTUT KULTUROLOGII I LINGWISTYKI ANTROPOCENTRYCZNEJ
1.1.
kierunek studiów: lingwistyka stosowana
(kierunek studiów: filologia, specjalność: tłumaczenie specjalistyczne)

Otrzymuje brzmienie:

1.

II. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ
INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ
1.1 . kierunek studiów: lingwistyka stosowana
(kierunek studiów: filologia, specjalność: tłumaczenie specjalistyczne)

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

2)

Wysokość opłaty

Studia niestacjonarne – wieczorowe:
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:
I rata
II rata
opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata
VI rata
VII rata
VIII rata
Studia niestacjonarne – zaoczne:

5800 zł
6000 zł
3000 zł
3000 zł
6200 zł
775 zł
775 zł
775 zł
775 zł
775 zł
775 zł
775 zł
775 zł

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

5000 zł
5200 zł
2600 zł
2600 zł
5400 zł
675 zł
675 zł
675 zł
675 zł
675 zł
675 zł
675 zł
675 zł

powtarzanie roku studiów stacjonarnych

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

3

Suma opłat za każdy
powtarzany przedmioty nie
więcej jednak niż 6000 zł
Suma opłat za każdy
powtarzany przedmioty nie
więcej jednak niż 6000 zł
Suma opłat za każdy
powtarzany przedmioty nie

3)

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

więcej jednak niż 5200 zł
200 zł
400 zł

dodatkowa specjalizacja (w przypadku, gdy student podjął studia w roku
akademickim 2012/2013 – z decyzją o przyjęciu na studia po 30.09.2012
lub później opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalizacja nie jest
realizowana w ramach dodatkowych punktów ECTS, o których mowa w
art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć
ponadplanowych
(za każde 30 godz.)

200 zł

200 zł

III. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
1.1. Kierunek studiów: informatyka

Otrzymuje brzmienie:
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
1)

Studia niestacjonarne – wieczorowe:

2)

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

Wysokość opłaty

7100 zł
7100 zł
2343 zł
2343 zł
2343 zł
71 zł

powtarzanie etapu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia

powtarzanie przedmiotu semestralnego lub rocznego (dotyczy
wszystkich studentów UW zaliczających przedmioty na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
3)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student
zapisał się, ale ich nie zaliczył - opłata zgodnie z poniższą tabelą
(dotyczy wszystkich studentów UW zaliczających przedmioty na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
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9100 zł
9100 zł
3003 zł
3003 zł
3003 zł
91 zł
suma opłat za wszystkie
przedmioty brakujące do
spełnienia wymagań
programowych danego etapu oraz
wszystkie zajęcia nieobjęte
planem studiów danego etapu, na
które student się zapisał, ale ich
nie zaliczył
za każdy semestr trwania
przedmiotu w zależności od liczby
godzin w semestrze zgodnie
z poniższą tabelą
za każdy semestr trwania
przedmiotu w zależności od liczby
godzin w semestrze zgodnie z
poniższą tabelą

1.1.1.

Tabela opłat za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte planem studiów na
studiach stacjonarnych na kierunkach: matematyka, informatyka oraz
Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
wykłady

liczba godzin

ćwiczenia

laboratoria

seminaria

30

liczba godzin

opłata w zł
165

30

165

liczba godzin

30

liczba godzin

330
30

330

liczba godzin

30

30

330

liczba godzin

45

45

495

liczba godzin

30

30

30

660

liczba godzin

60

60

30

990

liczba godzin

30

15

15

410

liczba godzin

30

30

15

495

liczba godzin

30

30

495

liczba godzin

30

60

825

liczba godzin

30

60

495

liczba godzin

60

60

660

liczba godzin

30

45

410

liczba godzin

15

liczba godzin

60

45
45

580
580
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