Załącznik 2
Wzór dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne
dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności

KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk
humanistycznych i nauk społecznych
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
I.

Studia niestacjonarne – wieczorowe :


Wysokość
opłaty
Nie dotyczy

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
o opłata jednorazowa

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
j.w.

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
j.w.
Studia niestacjonarne – zaoczne:




Nie dotyczy

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
o opłata jednorazowa

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
j.w.

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
j.w.
Studia stacjonarne:


II.

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
o opłata jednorazowa

4000 euro

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
j.w.

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów
j.w.
Powtarzanie zajęć:

5000 euro




III.

IV.



powtarzanie semestru studiów



powtarzanie roku studiów (do trzech niezaliczonych przedmiotów)



powtarzanie roku studiów (od czterech niezaliczonych przedmiotów w górę)



powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.)


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


różnice programowe - 1 przedmiot semestralny/roczny

4000 euro

Nie dotyczy
Opłata równa
sumie opłat za
powtarzanie
niezaliczonych
przedmiotów,
naliczana
proporcjonalnie do
kwoty 1500 PLN

1500 PLN

400 PLN
400 PLN

Opłaty wg stawek
obowiązujących na
Wydziałach
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partycypujących w
Kolegium MISH
lub, jeśli stawka nie
występuje, to
opłata wg godzin
przypisanych do
przedmiotu – 200
PLN za 30 h zajęć

V.



konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia
z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie



dodatkowa specjalność (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 specjalność 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.



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

Kursy dokształcające

150 PLN za każdy
rozpoczęty miesiąc
konsultacji, nie
więcej jednak niż
750 PLN za
semestr konsultacji

Nie dotyczy

Opłaty wg stawek
obowiązujących na
Wydziałach
partycypujących w
Kolegium MISH
lub, jeśli stawka nie
występuje, to
opłata wg godzin
przypisanych do
przedmiotu – 200
PLN za 30 h zajęć

Opłaty wg stawek
obowiązujących na
Wydziałach
partycypujących w
Kolegium MISH
lub, jeśli stawka nie
występuje to,
opłata wg godzin
przypisanych do
przedmiotu – 200
PLN za 30 h zajęć

Nie dotyczy

INSTRUKCJA
 Propozycje opłat za usługi edukacyjne, które jednostka ma zamiar pobierać należy
przyporządkować do rodzajów opłat wymienionych w tabeli. Zamieszczone w niej tytuły opłat
stanowią odzwierciedlenie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 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. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406) oraz Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim (j.t. Monitor UW z 2012 r., Nr 5B, poz. 134) Przepisy te określają w sposób
wyczerpujący opłaty za usługi edukacyjne, które mogą być pobierane na UW.
 W przypadku gdy w jednostce prowadzony jest więcej niż jeden kierunek studiów – tabelę należy
sporządzić odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 Opłatę za powtarzanie języka obcego ustala Rektor w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora
ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych (Uchwała Nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
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z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz
certyfikacji biegłości językowej).
 Ad. I i II – opłata za studia wnoszona przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
powinna, na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich,
stanowić rocznie równowartość nie mniej niż 2 000 euro.
 Ad. III – w punkcie tym wymienione zostały możliwe warianty powtarzania zajęć – tak
w sytuacji warunkowego wpisu na następny etap studiów jak i powtarzania etapu studiów.
W przypadku powtarzania semestru lub roku przez studenta możliwe jest pobieranie:
opłaty za powtarzanie semestru lub roku;
albo
opłaty równej sumie opłat za powtarzanie wszystkich niezaliczonych przedmiotów w ramach
powtarzanego etapu studiów;
Decyzja odnośnie sposobu pobierania opłaty za powtarzanie etapu studiów (czy będzie to jedna
kwota za powtarzanie etapu czy suma opłat za powtarzane przedmioty) należy do Rady Wydziału.
Proponowanym rozwiązaniem dla opłaty za powtarzanie etapu studiów jest np. suma opłat za
każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż……….. .
W sytuacji gdy w jednostce prowadzone są zajęcia w mniejszym wymiarze godzin niż 30 na
semestr – możliwe jest rozróżnienie przedmiotów i opłat przy uwzględnieniu ich wymiaru
godzinowego.
Możliwe jest też rozróżnienie typów zajęć prowadzonych w jednostkach, wymagających większego
nakładu pracy ze strony jednostki w sytuacji ich powtarzania (np. zajęcia laboratoryjne, zajęcia
w terenie).
 Ad. IV – w punkcie tym wymienić należy rodzaj zajęć nieobjętych planem studiów.
W przypadku pobierania w jednostce opłat za różnice programowe należy mieć na względzie różne
sytuacje powodujące konieczność uzupełnienia zaległości wynikających z programu studiów.
W sytuacji, gdy zaległości te wynikły z powodu przebywania studenta na urlopie zdrowotnym czy
urlopie okolicznościowym udzielonym z racji zdarzeń losowych – opłata za różnice programowe nie
powinna być pobierana.
W przypadku pobierania opłat za konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów
w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego
w terminie, możliwe jest określenie opłaty proporcjonalnie za okres odbywania konsultacji.
Potrzeba dodatkowych konsultacji może zachodzić w sytuacji gdy student zaliczył wszystkie
przedmioty przewidziane planem studiów, ale nie złożył pracy dyplomowej w terminie i z tego
powodu został skreślony – wówczas może zachodzić potrzeba dodatkowych konsultacji celem
przygotowania ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Jeśli dziekan podjął decyzję o wznowieniu na
dzień obrony, to należne opłaty za odbyte konsultacje są naliczane po wznowieniu na studia. Nie są
to, więc opłaty naliczane automatycznie za każdy miesiąc od skreślenia z listy studentów do czasu
obrony.
 Ad. V – należy podać nazwę/rodzaj kursów dokształcających (jeśli takie są w ofercie wydziału).
Opłata za kursy dokształcające wnoszona przez cudzoziemców studiujących na zasadach
odpłatności powinna stanowić rocznie równowartość nie mniej niż 3 000 euro;
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