
 

Poz. 244 

ZARZĄDZENIE NR 63 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 

 
 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 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 2015 r. poz. 
218) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
 W załączniku do zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów 
polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 97) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w załączniku nr 13 punkt 2 „Instytut Nauk Politycznych”, podpunkt. 2.2 otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia; 
2) w załączniku nr 14 punkt 3 „Instytut Romanistyki” otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 2 do zarządzenia; 
3) w załączniku nr 22 wprowadza się następujące zmiany: 

a) punkt 2 „Ośrodek Studiów Amerykańskich”, podpunkt 2.1 otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, 

b) w punkcie 2 „Ośrodek Studiów Amerykańskich” dodaje się podpunkt 2.2  
w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, 

c) skreśla się punkt 3 „Centrum Studiów Latynoamerykańskich”. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 3, 

który wchodzi w życie z dniem 30 września 2017 r.  

Rektor UW: M. Pałys 



2 

Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 29 sierpnia 2017 r.   

w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r.  
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców  

studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich  
w roku akademickim 2017/2018 

 
„Załącznik nr 13  

do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r.  
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców  

studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich  
w roku akademickim 2017/2018 

XIII. WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH 

2. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH 
2.2. kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 
1) Studia niestacjonarne – wieczorowe: 

 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa  

 
 

 
5200 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5500 zł 
I rata 2750 zł 
II rata  2750 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa  

 
 

 
4650 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4900 zł 
I rata 2450 zł 
II rata  2450 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa  

 
5700 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł 
I rata 3000 zł 
II rata  3000 zł 

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

 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

 
 

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

2500 zł 
2800 zł 
1400 zł 
1400 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia 
 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5200 zł 
5500 zł 
2750 zł 
2750 zł 
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powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych pierwszego stopnia  
 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

4650 zł 
4900 zł 
2450 zł 
2450 zł 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia 
 
 

 
opłata jednorazowa  
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

I rata 
II rata  

suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

5700 zł 
6000 zł 
3000 zł 
3000 zł 

powtarzanie roku na specjalności Undergraduate Programme in Internal Security suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż: 

3000 € 
powtarzanie roku na specjalności Graduate Programme in Security Studies suma opłat za 

każdy powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż: 
3200 € 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu –  
1 punkt ECTS 

 
 

86 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia (specjalność Undergraduate Programme in Internal Security) – opłata 
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

50 € 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia (specjalność Graduate Programme in Security Studies) – opłata wg 
liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

53 € 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 
przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

86 zł 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na specjalności 
Undergraduate Programme in Internal Security – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

50 € 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na specjalności 
Graduate Programme in Security Studies – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

53 € 
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 

 
 
 
 

500 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 niestacjonarnych-
wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok 

 

 

1040 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 niestacjonarnych-
zaocznych pierwszego stopnia– opłata za rok 

 

 

930 zł 
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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 niestacjonarnych-
zaocznych drugiego stopnia– opłata za rok 

 

 

1140 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 
drugiego stopnia na specjalności Undergraduate Programme in Internal Security – 
opłata za rok 

 

 

600 € 

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 
drugiego stopnia na specjalności Graduate Programme in Security Studies – opłata za 
rok 

 

 

640 € 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
dodatkowe zajęcia – specjalizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit 
zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać 
z  dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć 
ponadplanowych) – opłata za semestr 500 zł 
dodatkowe zajęcia – specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
drugiego stopnia (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć 
ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać 
z  dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć 
ponadplanowych) – opłata za semestr 

 
 
 
 

1000 zł 
dodatkowe zajęcia – specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 
pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce 
skorzystać z  dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć 
ponadplanowych), na specjalności Graduate Programme in Security Studies  – opłata 
za semestr 

 
 
 
 

250 € 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg liczby 
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

86 zł 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (specjalność  
Undergraduate Programme in Internal Security) – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 
 

50 € 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (specjalność  
Graduate Programme in Security Studies) – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 
 

53 € 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

86 zł 
 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia (specjalność  Undergraduate Programme in 
Internal Security) – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 
punkt ECTS 

 
 
 

50 € 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na 
studiach stacjonarnych drugiego stopnia (specjalność  Graduate Programme in 
Security Studies) – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 
punkt ECTS 

 
 

53 € 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

86 zł 
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zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na specjalności Graduate Programme in Secirity Studies – opłata wg liczby 
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

 
 

53 € 
4) Studia w języku obcym:  

 
Undergraduate Programme in Internal Security 

opłata za rok studiów 
obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej 

Wysokość opłaty w 
EURO 

 
 

3000 € 
Graduate Programme in Security Studies, studia stacjonarne drugiego stopnia  

opłata za rok studiów 
obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej 

 
 

3200 € 
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Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 29 sierpnia 2017 r.  w sprawie zmiany  

zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi 
edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 
 

„Załącznik nr 14  
do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r.  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców  
studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich  

w roku akademickim 2017/2018 
3. INSTYTUT ROMANISTYKI 
3.1. kierunek studiów: filologia romańska  

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia: 
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

6500 zł 
opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa 
 

3250 zł 
opłata w dwóch ratach za semestr – łącznie, w tym:  3250 zł 

I rata  1625 zł 
II rata  1625 zł 

opłata w czterech ratach za semestr – łącznie, w tym:  3250 zł 
I rata  1000 zł 
II rata  750 zł 
III rata 750 zł 
IV rata 750 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:  
 
opłata za pierwszy rok studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

5380 zł 
opłata za semestr studiów 
       opłata jednorazowa 

 
2690 zł 

opłata w dwóch ratach za semestr– łącznie, w tym:  2690 zł 
I rata  1400 zł 
II rata  1290 zł 

opłata w czterech ratach za semestr– łącznie, w tym:  2690 zł 
I rata  850 zł 
II rata  750 zł 
III rata  550 zł 
IV rata  540 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:  
 

opłata za drugi rok studiów 
opłata jednorazowa 

 
 
 

4980 zł 
opłata za semestr studiów  

opłata jednorazowa 
 

2490 zł 
opłata w dwóch ratach za semestr – łącznie, w tym:  2490 zł 

I rata  1300 zł 
II rata  1190 zł 

opłata w czterech ratach za semestr – łącznie, w tym:  2490 zł 
I rata  800 zł 
II rata  700 zł 
III rata 500 zł 
IV rata 490 zł 
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opłata w dwóch ratach za V semestr – łącznie, w tym: 1400 zł 
I rata  700 zł 
II rata  700 zł 

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 semestru studiów niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia na 
pierwszym roku 

Suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
2690 zł 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia na drugim 
roku 

Suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
2490 zł 

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

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
2400 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych-wieczorowych pierwszego 
stopnia 

Suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
4000 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia na 
pierwszym roku 

Suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
5390 zł 

powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia na 
drugim roku 

Suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
4980 zł 

 

powtarzanie trzeciego roku studiów niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia  Suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot, nie 

więcej niż  
1400 zł 
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powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia i drugiego stopnia 

 
400 zł 

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

 
800 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego lub rocznego (90-120 godz.)                              
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia              
i drugiego stopnia 

 
 

1000 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (28 godz.) na studiach 
niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia  

 
500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (56 godz.) na studiach niestacjonarnych – 
zaocznych drugiego stopnia  

 
1000 zł 

powtarzanie seminarium magisterskiego (28 godz.) na studiach niestacjonarnych – 
zaocznych drugiego stopnia 1000 zł 
powtarzanie w całości seminarium magisterskiego (56 godz.) na studiach 
niestacjonarnych – zaocznych drugiego stopnia 2000 zł 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych – wieczorowych 600 zł 
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia i na studiach niestacjonarnych – wieczorowych 1200 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 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za semestr 240 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 niestacjonarnych-
wieczorowych pierwszego – opłata za semestr 400 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 pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 480 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 niestacjonarnych-
wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok 800 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 ostatnim roku studiów 
niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia – opłata za semestr 498 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 niestacjonarnych-
zaocznych drugiego stopnia – opłata za rok 996 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 ostatnim roku studiów 
niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia – opłata za rok 280 zł 

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

 
 
 
 

100 zł 
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Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 29 sierpnia 2017 r.   

w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r.  
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców  

studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich  
w roku akademickim 2017/2018 

 
„Załącznik nr 22  

do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r.  
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców  

studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich  
w roku akademickim 2017/2018 

XXII. INSTYTUT AMERYK I EUROPY 
2. OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH 
2.1. kierunek studiów: studia amerykanistyczne, specjalność społeczeństwo i 

kultura Stanów Zjednoczonych   

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia  
 
opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa  

 
 
 

6000 zł 
opłata w dwóch ratach– łącznie, w tym: 6000 zł 

I rata  3000 zł 
II rata  3000 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym:  6400 zł 
I  rata  800 zł 
II rata  800 zł 
III rata  800 zł 
IV rata 800 zł 
V rata 800 zł 
VI rata 800 zł 
VII rata 800 zł 
VIII rata 800 zł 

2) 
 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów  

 
 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
6000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu (30 godz., z wyłączeniem seminarium dyplomowego 
oraz przedmiotu „Otwarte Zebrania Naukowe”) 

 
600 zł 

powtarzanie semestru seminarium dyplomowego (30 godz.) 900 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 pierwszego i drugiego 
stopnia – opłata za rok 580 zł 
powtarzanie przedmiotu „Otwarte Zebrania Naukowe” – opłata wg liczby punktów ECTS 
przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 100 zł 
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powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) z powodu ich niezaliczenia – opłata wg liczby 
punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 100 zł 

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

 
 
 
 

100 zł 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył– opłata 
wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

100 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na określonym kierunku – 1 przedmiot (30 godz.) 

 
600 zł 

 
2.2. kierunek studiów: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów 

Lp. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

2) 
 

Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów 

opłata jednorazowa 

 
suma opłat za 

każdy 
powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak 

niż 
2060 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. na studiach stacjonarnych) 300 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu półsemestralnego (15h na studiach stacjonarnych) 150 zł 
powtarzanie semestru przedmiotu „Technologie informacyjne” 200 zł 
powtarzanie przedmiotu „Projekt kulturowy” (studia pierwszego stopnia) 100 zł 
powtarzanie przedmiotu „Projekt kulturowy” (studia drugiego stopnia) 200 zł 
powtarzanie przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” 150 zł 
powtarzanie semestru lektoratu (60 h na studiach stacjonarnych), dotyczy studiów II 
stopnia  

 
450 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 500 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 semestr/za miesiąc 

 
 
 

412 zł/82 zł 
3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

 
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów– 1 przedmiot semestralny – wg liczby punktów ECTS (za 1 punkt 
ECTS) 

 
 
 
 

30 zł 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –  
1 przedmiot semestralny 

 
300 zł 
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