
ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie wysoko ści opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 20 14/2015 
 
 

KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI 
 

Wykaz opłat dla studentów polskich i cudzoziemców  
studiuj ących na zasadach obowi ązujących obywateli polskich  

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

dotyczy studentów kontynuujących studia na dotychczasowych zasadach,  
–  kierunek studiów: studia nad słowia ńszczyzn ą wschodni ą, specjalno ść: filologia białoruska 

z językiem rosyjskim i angielskim – dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 
2014/2014 (pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat) 

 
Lp.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty   
1) Studia stacjonarne, je śli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

w formie stacjonarnej: 
 
� opłata za rok studiów: 

 
o opłata jednorazowa (wariant A)  2000 zł 
o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 2100 zł 

I rata 1050 zł 
II rata  1050 zł 

o 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 

o 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 

2) Powtarzanie zaj ęć: 
 
� powtarzanie semestru studiów  

o opłata jednorazowa (wariant A) 

 
 
 

1000 zł 
o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 1050 zł 

I rata 525 zł 
II rata 525 zł 

o 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  
o opłata jednorazowa (wariant A) 

 
2000 zł 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 2100 zł 
I rata 1050 zł 
II rata 1050 zł 

o opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 2200 zł 
I rata 550 zł 
II rata 550 zł 



Lp.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty   
III rata 550 zł 
IV rata 550 zł 

o 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 

� powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (za każde 30 godz.)  200 zł 
3) Zajęcia nieobj ęte planem studiów : 

 
� 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 
 
 

Wykaz opłat dla cudzoziemców  
rozpoczynaj ących studia w roku akademickim 2014/2015 na zasadac h odpłatno ści 

 
–  kierunek studiów: studia nad słowia ńszczyzn ą wschodni ą, specjalno ść: filologia białoruska   
 
Lp.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  

1) Studia stacjonarne:  
 
� opłata za rok studiów: 

 
o opłata jednorazowa (wariant A)  2000 euro 
o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 2100 euro 

I rata 1050 euro 
II rata  1050 euro 

o opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 2200 euro 
I rata  550 euro 
II rata  550 euro 
III rata 550 euro 
IV rata 550 euro 

2) Powtarzanie zaj ęć: 
 
� powtarzanie semestru studiów  

o opłata jednorazowa (wariant A) 

 
 
 

1000 euro 
o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 1050 euro 

I rata 525 euro 
II rata 525 euro 

� powtarzanie roku studiów  
o opłata jednorazowa (wariant A) 

 
2000 euro 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: (wariant B) 2100 euro 
I rata 1050 euro 
II rata 1050 euro 

o opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: (wariant C) 2200 euro 
I rata 550 euro 
II rata 550 euro 
III rata 550 euro 
IV rata 550 euro 

� powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (za każde 30 godz.)  200 euro 



Lp.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  

3) Zajęcia nieobj ęte planem  studiów:  
 
� konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia 

z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie 

 
 
 

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

– 1 przedmiot (30 godz.) 
 

200 euro 
� zajęcia nieobjęte planem studiów, przewyższające limit zajęć ponadplanowych – 

1 przedmiot (30 godz.) 
 

200 euro 
 
• Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których 

mowa w niniejszym załączniku podwyższone o 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów 
• Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), podejmujący studia na zasadach odpłatności, 
wnoszą opłaty obniżone o 30% 

 
 

Inne opłaty 
 
– legitymacja studencka 17,- 
– duplikat legitymacji studenckiej 25,50 
– indeks 4,- 
– duplikat indeksu 6,- 
– dyplom 60,- 
– odpis dyplomu w języku angielskim 40,- 
 

 
 


