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wyciąg 
ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 28 marca 2013 r. 
w sprawie wysoko ści opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 20 13/2014 

 
 
 

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ – KATEDRA BIAŁORUTEN ISTYKI 
 

kierunek studiów: studia nad słowia ńszczyzn ą wschodni ą 
specjalno ść: filologia białoruska 

 

 Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysoko ść 
opłaty 

I. Studia stacjonarne, je śli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 
w formie stacjonarnej: 
 
� opłata za rok studiów 

 opłata jednorazowa (wariant A) 2000 zł 
  opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 2100 zł 
   I rata 1050 zł 
   II rata 1050 zł 
  opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 2200 zł 
   I rata 550 zł 
   II rata 550 zł 
   III rata 550 zł 
   IV rata 550 zł 
  opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant D) 2300 zł 
   I rata 300 zł 
   II rata 300 zł 
   III rata 300 zł 
   IV rata 300 zł 
   V rata 300 zł 
   VI rata 300 zł 
   VII rata 300 zł 
   VIII rata 200 zł 
II. Powtarzanie zaj ęć: 

� powtarzanie semestru studiów  
 opłata jednorazowa (wariant A) 

 
 
1000 zł 

  opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 1050 zł 
   I rata 525 zł 
   II rata 525 zł 
  opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 1100 zł 
   I rata 275 zł 
   II rata 275 zł 
   III rata 275 zł 
   IV rata 275 zł 
 � powtarzanie roku studiów 

 opłata jednorazowa (wariant A) 
 
2000 zł 

  opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 2100 zł 
   I rata 1050 zł 
   II rata 1050 zł 
  opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 2200 zł 
   I rata 550 zł 
   II rata 550 zł 
   III rata 550 zł 
   IV rata 550 zł 
  opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: (wariant D) 2300 zł 
   I rata 300 zł 
   II rata 300 zł 
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 Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysoko ść 
opłaty 

   III rata 300 zł 
   IV rata 300 zł 
   V rata 300 zł 
   VI rata 300 zł 
   VII rata 300 zł 
   VIII rata 200 zł 
 � powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (za każde 30 godz.) 200 zł 
III. Zajęcia nieobjęte planem studiów:  
 � różnice programowe - 1 przedmiot semestralny 100 zł 
 � różnice programowe - 1 przedmiot roczny 200 zł 
 � konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia 

z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie 500 zł 
 � zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył – 

1 przedmiot 200 zł 
 � zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych – 

1 przedmiot (30 godz.) 200 zł 
 
 

***    ***    *** 
Inne opłaty  

 
– legitymacja studencka 17,- 
– duplikat legitymacji studenckiej 25,50 
– indeks 4,- 
– duplikat indeksu 6,- 
– dyplom 60,- 
– odpis dyplomu w języku angielskim 40,- 
OPŁATY DLA CUDZOZIEMCÓW  
– za rok nauki (dla studentów nie będących obywatelami polskimi; osoby pochodzenia polskiego 
30 % zniżki) 

2000€ 

– wpisowe (dla studentów nie będących obywatelami polskimi; osoby pochodzenia polskiego 
30 % zniżki) 

200€ 
 

Opłaty za semestr zimowy należy uiścić do 30.09.2013 r., za semestr letni – do 15.02.2014 r. Zgodnie 
z Uchwałą nr 507 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 
osobom, które nie wpłaciły w/w wpłat w terminie, będą naliczane odsetki ustawowe .  

 
 

Terminy płatno ści  
 
1 rata: 30/09/2013 
 
2 raty: 30/09/2013 
 15/02/2014 
 
4 raty: 30/09/2013 
 30/11/2013 
 15/02/2014 
 15/04/2014 

 
8 rat:  30/09/2013 
 31/10/2013 
 30/11/2013 
 31/12/2013 
 15/02/2014 
 15/03/2014 
 15/04/2014 
 15/05/2014 

 


