
Wydział Psychologii 

Wykaz opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie: 

 opłata za semestr studiów 

o  opłata jednorazowa 

 

3900 zł 

 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 1950 zł 

II rata 1950 zł 

o  opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 975 zł 

II rata 975 zł 

III rata 975 zł 

IV rata 975 zł 

o opłata w pięciu ratach – łącznie, w tym: 3900 zł 

I rata 780 zł 

II rata 780 zł 

III rata 780 zł 

IV rata 780 zł 

V rata 780 zł 

Powtarzanie zajęć (obowiązuje wszystkie tryby studiów magisterskich):  

 powtarzanie roku studiów  1500 zł 

 powtarzanie przedmiotu (wykład obligatoryjny) 50 zł 

 powtarzanie przedmiotu (ćwiczenia obligatoryjne) – 30 godz. 300 zł 

 powtarzanie przedmiotu – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

75 zł 

 powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej 

(30 godz.) 

300 zł 

 powtarzanie seminarium rocznego 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

700 zł 

                   - I rata 350 zł 

                   - II rata 350 zł 

 powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata roczna) 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

1600 zł 

                   - I rata 800 zł 

                   - II rata 800 zł 

Zajęcia nieobjęte planem studiów:  

 zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć 

ponadplanowych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 

przedmiotu – 1 punkt ECTS 

30 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  

75 zł 

 

Opłata dla cudzoziemców przyjętych na studia jednolite magisterskie na warunkach 

odpłatności 
 

/z wyłączeniem osób z krajów członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA oraz 

członków ich rodzin, o ile ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, a także cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym podejmujących i odbywających kształcenie na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich/ 
 

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

Studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie: 

opłata dla cudzoziemców  

 opłata za rok studiów 

                     2.900 €* 



o opłata jednorazowa 

Studia stacjonarne - jednolite magisterskie: 

opłata dla cudzoziemców  

 opłata za rok studiów 

o opłata jednorazowa 

                        2.900 €* 

Powtarzanie zajęć (obowiązuje wszystkie tryby studiów magisterskich):  

 powtarzanie roku studiów  1500 zł 

 powtarzanie przedmiotu (wykład obligatoryjny) 50 zł 

 powtarzanie przedmiotu (ćwiczenia obligatoryjne) – 30 godz. 300 zł 

 powtarzanie przedmiotu – opłata wg liczby punktów ECTS 

przypisanych do przedmiotu – 1 punkt ECTS 

75 zł 

 powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej 

(30 godz.) 

300 zł 

 powtarzanie seminarium rocznego 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

700 zł 

                   - I rata 350 zł 
                   - II rata 350 zł 

 powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata roczna) 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

1600 zł 

                   - I rata 800 zł 
                   - II rata 800 zł 

Zajęcia nieobjęte planem studiów:  

 zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć 

ponadplanowych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 

przedmiotu – 1 punkt ECTS 

30 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  

75 zł 

 
*- osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłatę 

podwyższoną o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków 

  - osoby polskiego pochodzenia podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą  opłaty obniżone    

o 30% 

 

Dodatkowe informacje: 

 

   - rozliczenie finansowe należności następuje w dniu zaksięgowania wpłaty  

- za nieterminowe wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki 

- płatności dokonywane są za pomocą systemu USOS korzystając ze strony 

https://usosweb.uw.edu.pl    (dla studenta) 

- student zobowiązany jest wybrać plan ratalny i zatwierdzić go w każdym kolejnym semestrze 

- należności za czesne nanoszone są przez dziekanat w systemie po podpięciu przedmiotów pod 

etap i zgłoszeniu programu do rozliczenia przez studenta 

- brak naniesionych należności do systemu przez dziekanat nie zwalnia studenta z przestrzegania 

terminów wpłat 

Harmonogram wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2014/2015 
 

Opłata za semestr  studia 

niestacjonarne 

ZIMA LATO 

3900 zł do 29.09.2014 do 16.02.2015 

2 x 1950 zł do 29.09.2014;  19.11.2014 do 16.02.2015;  22.04.2015 

https://usosweb.uw.edu.pl/


4 x 975 zł do 29.09.2014;  22.10.2014;   

26.11.2014; 24.12.2014 

do 16.02.2015;  22.04.2015; 

20.05.2015;  24.06.2015 

5 x 780 zł do 29.09.2014;  22.10.2014; 26.11.2014; 

24.12.2014; 21.01.2015 

do 16.02.2015; 27.03.2015; 

22.04.2015; 20.05.2015; 24.06.2015 

 

Opłata za cały rok akademicki studiów niestacjonarnych wynosi 7.800 złotych 

 

Opłaty dodatkowe oraz opłaty za powtarzanie zajęć obowiązują na wszystkich typach studiów. 

Wymienione opłaty student ma obowiązek uiścić w terminie 14 dni od wydania decyzji przez 

Dziekana, która wiążę się   z opłatą. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje uchyleniem 

wydanej decyzji. 

 

 

 

 


