
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 64 

ZARZĄDZENIE NR 15 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 31 marca 2015 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich  
w roku akademickim 2015/2016 

 
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 (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2014 r., poz. 226) 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 
Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2015/2016 dla doktorantów 
polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich oraz doktorantów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności 
w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
 



Załącznik 
do zarządzenia nr 15 Rektora UW z dnia 31 marca 2015 r.  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne  
na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 

 
 

Wykaz opłat dla doktorantów polskich i cudzoziemców studiujących 
na niestacjonarnych studiach doktoranckich na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich 
 
 

I. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 
 
 

Studia doktoranckie prowadzone  
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Kierunek/specjalność studiów: studia nad polityką, studia nad polityką 
publiczną, studia nad mediami i komunikacją społeczną, studia nad 

bezpieczeństwem 
 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne 

opłata za semestr zimowy 5000 zł 

opłata za semestr letni 5000 zł 

opłata za semestr zimowy w dwóch ratach – łącznie,  
w tym: 5000 zł 

I rata 2500 zł 

II rata 2500 zł 

opłata za semestr letni w dwóch ratach – łącznie,  
w tym: 5000 zł 

I rata 2500 zł 

II rata 2500 zł 
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II. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 
 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Kierunek/specjalność studiów: ekonomia 

 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne 

7 edycja studiów  

opłata jednorazowa 2000 zł 

8 edycja studiów: 

opłata jednorazowa 9000 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie,  
w tym: 9000 zł 

I rata 4500 zł 

II rata 4500 zł 

III. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji 
Kierunek/specjalność studiów: prawo 

 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne 

opłata jednorazowa 7500 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie,  
w tym: 7800 zł 

I rata 3750 zł 

II rata 4050 zł 
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IV. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI 
 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych  

oraz 
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy  

Wydziale Historycznym 
z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 

Kierunek/specjalność studiów: nauki społeczne 
 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne 

opłata jednorazowa 5000 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie,  
w tym: 5000 zł 

I rata 2500 zł 

II rata 2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie,  
w tym: 5000 zł 

I rata 1700 zł 

II rata 1700 zł 

III rata 1600 zł 
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V. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania 
Kierunek/specjalność studiów: zarządzanie, ekonomia 

 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne 

opłata jednorazowa 6800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie,  
w tym: 7000 zł 

I rata 3500 zł 

II rata 3500 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie,  
w tym: 7300 zł 

I rata 1000 zł 

II rata 900 zł 

III rata 900 zł 

IV rata 900 zł 

V rata 900 zł 

VI rata 900 zł 

VII rata 900 zł 

VIII rata 900 zł 
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VI. INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE 
 

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie 
przez Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny oraz  

Wydział Polonistyki 
Kierunek/specjalność studiów: archeologia, bibliologia, etnologia 

i antropologia kulturowa, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, 
kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o poznaniu i komunikacji 

społecznej, nauki o sztuce, socjologia 
 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne 

opłata jednorazowa 5000 zł 

opłata w czterech ratach – łącznie,  
w tym: 5000 zł 

I rata 1250 zł 

II rata 1250 zł 

III rata 1250 zł 

IV rata 1250 zł 
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Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia doktoranckie  
na zasadach odpłatności 

 
 

I. WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES” 
 

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie 
przez Wydział „Artes Liberales” oraz Wydział Historyczny 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale „Artes Liberales” 
Kierunek/specjalność studiów: literaturoznawstwo/kulturoznawstwo 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

II. WYDZIAŁ BIOLOGII 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Biologii 
Kierunek/specjalność studiów: biologia, ekologia 

wszystkie specjalności realizowane na Wydziale (biotechnologia, biologia, 
biologia środowiskowa i ochrony przyrody) 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 6000 euro 

 
 

III. WYDZIAŁ CHEMII 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Chemii 
Kierunek/specjalność studiów: chemia/chemia analityczna, fizyczna, 

nieorganiczna, organiczna i teoretyczna 
 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 5000 euro 
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IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 

 
Studia doktoranckie prowadzone na 

 Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Kierunek/specjalność studiów: studia nad polityką, studia nad polityką 

publiczną, studia nad mediami i komunikacją społeczną, studia nad 
bezpieczeństwem 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 4000 euro 

 
 

V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 
 

Studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Filozofii 
Kierunek/specjalność studiów: filozofia 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

VI. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 
 

Studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Socjologii 
Kierunek/specjalność studiów: socjologia 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

VII. WYDZIAŁ FIZYKI 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Fizyki 
Kierunek/specjalność studiów: fizyka, astronomia 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 5000  euro 
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VIII. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH 

 
Studia doktoranckie prowadzone na 

 Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
Kierunek/specjalność studiów: geografia fizyczna, geografia społeczno-

ekonomiczna, geografia regionalna, geoinformatyka i kartografia, gospodarka 
przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3500 euro 

 
 

IX. WYDZIAŁ GEOLOGII 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Geologii 
Kierunek/specjalność studiów: geologia 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 5000 euro 

 
 

X. WYDZIAŁ HISTORYCZNY 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Historycznym 
Kierunek/specjalność studiów: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia, historia sztuki, 
muzykologia 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 
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XI. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ 

 
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Lingwistyki Stosowanej 
Kierunek/specjalność studiów: literaturoznawstwo, językoznawstwo 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

XII. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 
 

Studia doktoranckie prowadzone na  
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Kierunek/specjalność studiów: informatyka, matematyka 
 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 5000 euro 

 
 

XIII. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Kierunek/specjalność studiów: ekonomia 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 4500 euro 

 
 

XIV. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Neofilologii 
Kierunek/specjalność studiów: językoznawstwo, literaturoznawstwo 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 
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XV. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 

 
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Orientalistycznym 

Kierunek/specjalność studiów: orientalistyka, specjalności: afrykanistyka, 
arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, 

sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia, kultura Wschodu 
Starożytnego – asyriologia, hetytologia, egiptologia 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XVI. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Pedagogicznym 
Kierunek/specjalność studiów: pedagogika 

 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XVII. WYDZIAŁ POLONISTYKI 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Polonistyki 
Kierunek/specjalność studiów: językoznawstwo, kulturoznawstwo, 

literaturoznawstwo 
 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XVIII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji 
Kierunek/specjalność studiów: prawo 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 
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XIX. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Psychologii 
Kierunek/specjalność studiów: psychologia 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XX. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI 
 

Studia doktoranckie prowadzone na 
 Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, 

w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych  
oraz 

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy 
 Wydziale Historycznym 

z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
Kierunek/specjalność studiów: nauki społeczne 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XXI. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania 
Kierunek/specjalność studiów: zarządzanie, ekonomia 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 
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XXII. INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH IM. PROF. ROBERTA ZAJONCA 

 
Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Filozofii i Socjologii,  

Instytut Socjologii wspólnie 
 z Instytutem Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca 

Kierunek/specjalność studiów: międzywydziałowe, interdyscyplinarne studia 
doktoranckie 

 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XXIII. OŚRODEK BADAŃ NAD ANTYKIEM EUROPY 
 POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

 
Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Historyczny wspólnie 

z Ośrodkiem Badań na Antykiem Europy Południowo-Wschodniej 
Kierunek/specjalność studiów: archeologia klasyczna, archeologia limesowa, 

archeologia relacji świata antycznego z Barbaricum, archeologia terenowa 
i metodyka badań archeologicznych, epigrafika, historia starożytnej Grecji 

i Rzymu, sztuka antyczna 
 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 

 
 

XXIV. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW 
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 

 
Studia doktoranckie prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych we współpracy 

z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Fizyki,  
Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Geologii,  

Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziałem Psychologii 
Kierunek/specjalność studiów: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych 
 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 5000 euro 
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XXV. INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE 
 

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie 
przez Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny oraz  

Wydział Polonistyki 
Kierunek/specjalność studiów: archeologia, bibliologia, etnologia 

i antropologia kulturowa, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, 
kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauka o poznaniu i komunikacji 

społecznej, nauki o sztuce, socjologia 
 

Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

opłata za rok studiów  
opłata jednorazowa 3000 euro 
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