Poz. 6
UCHWAŁA NR 6
RADY DYDAKTYCZNEJ
WYDZIAŁU GEOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców
kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim
w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 3 zarządzenia
nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) Rada Dydaktyczna
Wydziału Geologii postanawia, co następuje:
§1
Wnioskuje się do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o ustalenie opłat za
usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach
stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021, które zostały
określone w załączniku do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego.
Przewodnicząca Rady Dydaktycznej Wydziału Geologii: A. Wysocka

Załącznik
do uchwały nr 6 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów –
cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim
w roku akademickim 2020/2021
Wzór tabeli dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne
dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim

JEDNOSTKA DYDAKTYCZNA Wydział Geologii
kierunek studiów: geologia poszukiwawcza
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne:

Wysokość
opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

1000 euro + KNa

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

1100 euro + KNa

I rata

500 euro + KNa

II rata

600 euro + KNa

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

1500 euro + KNa

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

2)

1600 euro + KNa

I rata

750 euro

II rata

850 euro + KNa
suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 4000 zł +
KNb

Powtarzanie zajęć:

powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 5000 zł +
KNb

powtarzanie wykładu, tutorialu lub konwersatorium (w zależności od liczby ECTS)

1 ECTS = 150 zł

powtarzanie ćwiczeń, laboratorium, praktikum (w zależności od liczby ECTS)

1 ECTS = 200 zł

powtarzanie ćwiczeń terenowych (w zależności od liczby ECTS)

1 ECTS = 100 zł
+ KNb

2

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach I stopnia w wymiarze semestru

600 zł

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu w wymiarze 400 zł
semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów, na studiach I stopnia
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu w wymiarze 500 zł
semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów, na studiach II stopnia
3)

1 ECTS = 150 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata za 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 1 ECTS = 150 zł
określonym kierunku – opłata za 1 ECTS
dopłata do noclegów podczas kursów terenowych zgodnie z Regulaminem kursów terenowych na Wydziale
Geologii
a

pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów
terenowych na Wydziale Geologii UW); maksymalny koszt noclegu: 50 PLN
b

kierunek studiów: geologia stosowana
L.p.

Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej

1)

Studia stacjonarne:

Wysokość
opłaty

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

1250 euro + KNa

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

1350 euro + KNa

I rata

650 euro + KNa

II rata

700 euro + KNa

drugiego stopnia – opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

1500 euro + KNa

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

2)

1600 euro + KNa

I rata

750 euro

II rata

850 euro + KNa
suma opłat za
każdy

Powtarzanie zajęć:

3

powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 4400 zł +
KNb

powtarzanie roku studiów na studiach I stopnia

powtarzanie roku studiów na studiach II stopnia

suma opłat za
każdy
powtarzany
przedmiot nie
więcej jednak
niż 5000 zł +
KNb

powtarzanie wykładu, tutorialu lub konwersatorium (w zależności od liczby ECTS)

1 ECTS = 150 zł

powtarzanie ćwiczeń, laboratorium, praktikum (w zależności od liczby ECTS)

1 ECTS = 200 zł

powtarzanie ćwiczeń terenowych (w zależności od liczby ECTS)

1 ECTS = 100 zł
+ KNb

powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach I stopnia w wymiarze semestru

600 zł

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu w wymiarze 440 zł
semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów, na studiach I stopnia
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu w wymiarze 600 zł
semestru prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów, na studiach II stopnia
3)

1 ECTS = 150 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia danego etapu
studiów zgodnie z programem studiów), na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –
opłata za 1 ECTS
zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 1 ECTS = 150 zł
określonym kierunku – opłata za 1 ECTS
dopłata do noclegów podczas kursów terenowych zgodnie z Regulaminem kursów terenowych na Wydziale
Geologii
a

pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów
terenowych na Wydziale Geologii UW); maksymalny koszt noclegu: 50 PLN
b
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4
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