Załącznik do: „Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych”

WYKAZ OPŁAT
na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2015/2016
dla kierunków: filologia polska, filologia bałtycka, Logopedia ogólna i kliniczna
Studia niestacjonarne - zaoczne pierwszego i drugiego stopnia:
opłata za semestr studiów - opłata jednorazowa

2000 PLN

opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:

2200 PLN

I rata

900 PLN

II rata

700 PLN

III rata

600 PLN

Powtarzanie zajęć:
1500 PLN
w szczególnych, uzasadnionych przypadkach
dziekan może zdecydować, że opłata za
powtarzanie I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz
powtarzanie roku studiów równać się będzie
I roku studiów drugiego stopnia
sumie opłat za powtarzane przedmioty (nie
więcej jednak niż 1500 zł, w ratach nie więcej
niż 1600 zł)
opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:

1600 PLN

I rata

600 PLN

II rata

500 PLN

III rata

500 PLN
opłata za powtarzanie ostatniego roku
studiów równa sumie opłat za powtarzane
przedmioty (nie więcej jednak niż 1500 zł, w
ratach nie więcej niż 1600 zł)

powtarzanie ostatniego roku studiów stacjonarnych

brak dodatkowych opłat, obowiązuje opłata
za dwa semestry studiów

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych
powtarzanie w całości przedmiotu
niestacjonarnych (15 godz.)

na

studiach

stacjonarnych

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego
stacjonarnych i niestacjonarnych (30 godz.)

na

i

studiach

150 PLN
300 PLN

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych (60 godz.)

600 PLN

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku (60 godz.)

600 PLN

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 - oplata za rok

300 PLN

Zajęcia nieobięte planem studiów:
dodatkowa specjalizacja na studiach pierwszego stopnia (zgodnie z
Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć
ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalizacja
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)*
 opłata za semestr

450 PLN

dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia (zgodnie z
Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit zajęć
ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalizacja
jest realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 13)*
Filologia dla mediów
glottodydaktyczna
redaktorsko-wydawnicza
 opłata za semestr

500 PLN

1

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewilczane do limitu określonego w
§ 2 pkt 13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny (15 godz.)

150 PLN

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewilczane do limitu określonego w
§ 2 pkt 13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot semestralny (30 godz.)

300 PLN

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewilczane do limitu określonego w
§ 2 pkt 13 Regulaminu Studiów – 1 przedmiot roczny (60 godz.)

600 PLN

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student sie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 1 przedmiot semestralny (15 godz.)

150 PLN

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student sie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 1 przedmiot semestralny (30 godz.)

300 PLN

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student sie zapisał, ale ich
nie zaliczył – 1 przedmiot roczny (60 godz.)

600 PLN

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia – 1 przedmiot semestralny (15 godz.)

150 PLN

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

300 PLN

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia – 1 przedmiot roczny (60 godz.)

600 PLN

Opłaty za wydanie dokumentów
Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej**

17 PLN

Za wydanie indeksu

4 PLN

Za wydanie dyplomu ukończenia studiów

60 PLN

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język
angielski

40 PLN

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera sie opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału

*

§ 7 Uchwały Rady Wydziału Polonistyki z dnia 22 czerwca 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych
zasad studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: W ramach limitu bezpłatnych zajęć ponadplanowych
student może realizować wszystkie przedmioty z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć
lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału. Limit bezpłatnych zajęć ponadplanowych nie może przekraczać 30
punktów ECTS. Na Wydziale nie pobiera się opłat od studentów Wydziału za zajęcia wykraczające poza minimum programowe, z
wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki
Wydziału.

** opłata na specjalne konto: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Nr 56116022020000000076486236

Termin i sposób wnoszenia opłat
1.
2.

Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny nr konta generowany w
Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
Opłatę w całości za powtarzanie roku należy wnosić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. W przypadku opłaty
wnoszonej w ratach ustala się następujące terminy:
I rata – do 15.10;
II rata – do 15.12;
III rata – do 15.02.

3.
4.
5.

Opłaty za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów wykraczające poza
wyznaczony limit zajęć ponadplanowych, należy wnosić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia te będą
prowadzone.
Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył, należy wnosić w terminie czterech tygodni od daty
zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy.
Opłaty za studia niestacjonarne wnoszone są zgodnie z § 17 ust.5 punkt 1 Regulaminu Studiów w UW. W przypadku płatności w ratach
obowiązują następujące terminy:
I rata – semestr zimowy: do 15.10; semestr letni: do 28.02;
II rata – semestr zimowy: do 2.11; semestr letni: do 30.03;
III rata – semestr zimowy: do 2.12; semestr letni: do 30.04.

6.

Opłata za 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 pobierana
jest na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od
wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez opiekuna.
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