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Poz. 223 

ZARZĄDZENIE NR 112 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne  

dla studentów rozpoczynających studia  
w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  
§ 3 ust. 1 w związku z § 2 ust. 1-4 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 2021 r. poz. 214) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 (Monitor UW z 2022 r. poz. 89) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a. kierunek studiów: African Studies 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie roku studiów  

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie) 

 
470 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 

 
 
 

186 zł 

2) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 

420 zł 

          ”; 
2) w pkt 2 nazwa kierunku studiów „antropozoologia” otrzymuje brzmienie: 

„antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-

humanistyczne”; 

3) w pkt 23 kierunek studiów: European Politics and Economics tabela otrzymuje 
brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

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

 
 
 

3400 € 

opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym: 3400 € 

I rata 1700 € 

II rata 1700 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów 
 

 
 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1700 € 

powtarzanie roku studiów 
 

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
3400 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 270 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 540 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  270 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 540 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

340 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. dydaktyczną  

 
 
 

 
9 € 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za 1 godz. dydaktyczną 9 €  
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4) w pkt 28 kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) tabela otrzymuje 
brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

5600 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  5600 zł 

I rata 2800 zł 

II rata  2800 zł 

opłata w czterech ratach– łącznie, w tym: 5600 zł 

I rata 1400 zł 

II rata  1400 zł 

III rata  1400 zł 

IV rata  1400 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż  
5500 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 
więcej jednak 

niż 
5600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 1100 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 2200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 1100 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 2200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

550 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-
zaocznych drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

560 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za przedmiot 30-godzinny 

 
300 zł 

      ”; 
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5) po pkt 28 kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) dodaje się punkty 
28a i 28b w brzmieniu: 

„28a. kierunek studiów: filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – 
Linguistics) 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż  
5500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 1100 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 2200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 1100 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 2200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

550 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za przedmiot 30-godzinny 

 
300 zł 

 
28b. kierunek studiów: filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature 
and Culture) 
 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż  
5500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 1100 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 2200 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 1100 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 2200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

550 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za przedmiot 30-godzinny 

 
300 zł 

           ”; 
6) w pkt 31 kierunek studiów: filologia iberyjska tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

2) 
 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
1200 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie – opłata za rok 

 
 
 
 
 

240 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 zł 

           ”; 
7) w pkt 36 kierunek studiów: filologia romańska tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

L.p. 
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  

Wysokość 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 6500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6500 zł 

I rata  3250 zł 

II rata  3250 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 6500 zł 

I rata  2200 zł 

II rata  2150 zł 

III rata  2150 zł 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
1200 zł 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2000 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2400 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego 
stopnia 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 4000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach stacjonarnych  
pierwszego i drugiego stopnia i niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia 

 
450zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (60 godz.) na studiach 
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i niestacjonarnych – wieczorowych 
pierwszego stopnia 

 
 

900 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych – wieczorowych 
pierwszego stopnia 

 
 

450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych – wieczorowych 
pierwszego stopnia  

 
 

 900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

240 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych-
wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

400 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za semestr 

 
300zł 

                         ”; 
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8) w pkt 38 kierunek studiów: filologia włoska tabela otrzymuje brzmienie: 
„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) 
 

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

 
 
 

7500 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  7500 zł 

I rata  1875 zł 

II rata  1875 zł 

III rata  1875 zł 

IV rata  1875 zł 

opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym:  7600 zł 

I  rata  850 zł 

II rata  850 zł 

III rata  850 zł 

IV rata 850 zł 

V rata 850 zł 

VI rata 850 zł 

VII rata 850 zł 

VIII rata 850 zł 

IX rata 800 zł 

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

opłata jednorazowa 

 
 
 

7600 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  7600 zł 

I rata  1900 zł 

II rata  1900 zł 

III rata  1900 zł 

IV rata  1900 zł 

opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym:  7700 zł 

I  rata  860 zł 

II rata  860 zł 

III rata  860 zł 

IV rata 860 zł 

V rata 860 zł 

VI rata 860 zł 

VII rata 860 zł 

VIII rata 860 zł 

IX rata 820 zł 

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

opłata jednorazowa 

 
 
 

7700 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym:  7700 zł 

I rata  1925 zł 

II rata  1925 zł 

III rata  1925 zł 

IV rata  1925 zł 

opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym:  7700 zł 

I  rata  860 zł 

II rata  860 zł 

III rata  860 zł 

IV rata 860 zł 

V rata 860 zł 
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VI rata 860 zł 

VII rata 860 zł 

VIII rata 860 zł 

IX rata 820 zł 
2) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
1200 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
2400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (15 godz.)  225 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)  450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 900 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu PNJW kurs podstawowy 1400 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 900 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

240 zł 
3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 

 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – 1 przedmiot (semestr) 

 
 
 
 

300 zł 

”; 

9)  po pkt 54 kierunek studiów: historia i kultura Żydów dodaje się pkt 54a w brzmieniu: 
„54a. kierunek studiów: historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej 

Lp. 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
1000 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
2000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 800 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za semestr 100 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – przedmiot semestralny 600 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – przedmiot roczny 800 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – przedmiot semestralny 600 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – przedmiot roczny 800 zł 

”; 

10)  w pkt 66 kierunek studiów: International Business Program tabela otrzymuje 
brzmienie: 

„ 

Lp. 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) Studia stacjonarne drugiego stopnia – w języku angielskim  
 
opłata za rok studiów:  

opłata jednorazowa  

 
 
 

4200 €  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4400 € 

I rata 2200 € 

II rata  2200 € 

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 4600 € 

I rata 1150 € 

II rata  1150 € 

III rata  1150 € 

IV rata  1150 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów   

 
suma opłat za 

każdy 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1500 € 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 3000 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 300 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 600 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  300 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 600 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

300 € 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

300 € 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za rok 

 
 

600 € 

  ”; 

11)  w pkt 68 kierunek studiów: International Management and Intercultural 
Communication – Global MBA tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość 

opłaty 

1) 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia: 
 

opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa 

 
 

 
2100 €  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2200 € 

I rata 1100 € 

II rata 1100 € 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2400 € 

I rata 800 € 

II rata 800 € 

III rata 800 € 

jednorazowa opłata administracyjna dla UNF (płatne bezpośrednio do koordynatora 
programu) 

 
1300 USD 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 1050 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2100 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 105 € 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 210 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 105 € 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 210 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

210 € 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za semestr 

 
 
 
 

105 € 
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zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych drugiego 
stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył – opłata za rok 

 
 

210 € 

             ”; 

12) w pkt 74 kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) tabela otrzymuje 
brzmienie: 

„ 
Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym: 
 
opłata za rok studiów (dla studentów spoza państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)        
opłata jednorazowa 

 
 

 
 
 

2600 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 2500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata według liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu – 1 godz. 

 
10 zł 

powtarzanie pierwszego semestru seminarium magisterskiego 150 zł 

powtarzanie seminarium magisterskiego (od II do IV semestru) – opłata za semestr 1100 zł 

powtarzanie pracowni badawczej 1100 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów  
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

250 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za 1 godz. 

 
 
 
 

10 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku- opłata według liczby godzin przypisanych do 
przedmiotu – opłata za 1 godz. 

 
 

10 zł 

”; 
13) w pkt 97 kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan 

Studies tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 
Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie   

 
470 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

186 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 

 
 

420 zł 

             ”; 
14) w pkt 98 kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie   

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia – opłata 
za rok 

 
 
 
 
 
 

186 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył – opłata za semestr (30 godz.) 

 
 

420 zł 

             ”; 
15) w pkt 102 kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. 

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  
Wysokość 

opłaty 

1) 
 
 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia - opłata za semestr studiów na pierwszym roku studiów: 

opłata jednorazowa 

 
 
 

3960 zł 

       opłata za semestr w trzech ratach na pierwszym roku studiów łącznie, w tym: 4251 zł 

I rata 1417 zł 

II rata  1417 zł 

III rata  1417 zł 

opłata za rok studiów na drugim i trzecim roku studiów 
       opłata jednorazowa 

 
8280 zł 

       opłata w dwóch ratach za rok studiów na drugim i trzecim roku studiów –  
       łącznie, w tym: 

 
8330 zł 
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I rata  4165 zł 

II rata  4165 zł 

       opłata w trzech ratach za semestr studiów na drugim i trzecim roku studiów –   
       łącznie, w tym 

 
4500 zł 

I rata 1500 zł 

II rata  1500 zł 

III rata  1500 zł 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 

 
 

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak   
niż 

opłata za 
dany semestr 

 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
opłata za 
dany rok 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
 

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz.) – w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
475 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

186 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – 
opłata za rok 

 

 
 
 
 

828 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych, na które student 
się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej 
liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

410 zł 
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zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach niestacjonarnych, na które 
student się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku 
innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 

420 zł 

               ”; 

16) w pkt 106 kierunek studiów: orientalistyka – sinologia tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) 
 

Studia niestacjonarne – wieczorowe: 
 
pierwszego stopnia – opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

4200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4200 zł 

I rata 2100 zł 

II rata  2100 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4200 zł 

I rata 1400 zł 

II rata  1400 zł 

III rata 1400 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia  
 

 
 

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
4200 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
8400 zł 

 
powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot, 
nie więcej 

jednak  niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) – w przypadku innej liczby 
godzin opłata – proporcjonalnie 

 
470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów na studiach stacjonarnych  
– opłata za rok 

 
 
 
 
 
 

186 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
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przewidzianej w programie studiów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – 
opłata za rok 

840 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów) na studiach stacjonarnych, na które student 
się zapisał, ale ich nie zaliczył – przedmiot semestralny (30 godz.) – w przypadku innej 
liczby godzin opłata – proporcjonalnie 

 
 
 
 
 

420 zł 

”; 
17) w pkt 109 kierunek studiów: Physics (Studies in English) tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 
Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 

opłaty 

1) Studia stacjonarne w języku obcym:  

opłata za rok studiów dla studentów – cudzoziemców spoza państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym – opłata jednorazowa 

 
 
 
 
 

4000 € 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż 

2100 zł 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
powtarzanie 

wszystkich 
przedmiotów, 

nie więcej 
jednak niż 

2600 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami laboratoryjnymi (stawka za godzinę zajęć) 7 zł 

powtarzanie przedmiotu z zajęciami w pracowni komputerowej (stawka za godzinę 
zajęć) 

 
4 zł 

powtarzanie przedmiotu bez zajęć laboratoryjnych lub bez zajęć w pracowni 
komputerowej (stawka za godzinę zajęć) 

3 zł 

powtarzanie przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w wymiarze 
semestru 

500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  
w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty 
skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 

260 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył 

jak za 
powtarzanie 

zajęć  

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku 

jak za 
powtarzanie 

zajęć 

    ”; 
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18) w pkt 112 kierunek studiów: praca socjalna tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia: 
 
opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 

 
 
 

3900 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 1950 zł 

II rata  1950 zł 

       opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4050 zł 

I rata  1350 zł 

II rata  1350 zł 

III rata  1350 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

2000 zł 

powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

4000 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

3900 zł 

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

 
450 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych  
(30 godz. i mniej) 

 
400 zł 

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

 
900 zł 

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

 
800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych – opłata za rok 600 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych  – opłata za rok 500 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych – opłata za semestr 

 

 

 
200 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów stacjonarnych – opłata za rok 

 

 

 
400 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów niestacjonarnych – zaocznych  drugiego stopnia – 
opłata za rok 

 

 

 
390 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu 
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył  
(30 godz.) 

 
 

 
 

400 zł 

                        ”; 

19) w pkt 117 kierunek studiów: psychologia (Psychology) tabela otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne – jednolite magisterskie w języku obcym: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

20500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym:  20500 zł 

I rata  10250 zł 

II rata  10250 zł 

       opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 20500 zł 

I rata 2050 zł 

II rata 2050 zł 

III rata 2050 zł 

IV rata 2050 zł 

V rata 2050 zł 

VI rata 2050 zł 

VII rata 2050 zł 

VIII rata 2050 zł 

IX rata 2050 zł 

X rata 2050 zł 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
Suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 

jednak niż: 
4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjne, fakultet, przedmiot specjalizacyjny) – 
opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 1 godz. 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium pracy empirycznej – opłata za rok 1500 zł 

powtarzanie seminarium magisterskiego – opłata za semestr 1125 zł 
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3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego 
etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 1 godz. 

 
 
 
 

10 zł 

                          ”; 
20) w pkt 128 kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt tabela otrzymuje 

brzmienie: 
„ 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne - zaoczne pierwszego stopnia: 
  
opłata za rok studiów 
              opłata jednorazowa 

 
 
 

9100 zł 

              opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 9100 zł 

I rata 4550 zł 

II rata 4550 zł 

             opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 9100 zł 

I rata 910 zł 

II rata 910 zł 

III rata 910 zł 

IV rata 910 zł 

V rata 910 zł 
VI rata 910 zł 

VII rata 910 zł 

VIII rata 910 zł 

IX rata 910 zł 

X rata 910 zł 

2) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż: 
2500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu 
(1 godz.) 

 
10 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego – opłata za rok 700 zł 

powtarzanie szkolenia z Podstaw ochrony własności intelektualnej 200 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia 
ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów – opłata za rok 

 
 
 
 
 

250 zł 

3) Zajęcia nieobjęte programem studiów: 
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył – 
opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu (1 godz.) 

 
 

10 zł 

”; 
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21) w pkt 134 nazwa kierunku studiów „studia regionalne i lokalne” otrzymuje brzmienie: 

„projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor UW: A. Z. Nowak 


