
Wydział Psychologii 

Wykaz opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 

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 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na drugim lub kolejnym 

kierunku studiów w przypadku niespełnienia kryteriów do 

otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów:* 

 opłata za semestr studiów 

o  opłata jednorazowa 

 

3000-, zł 

 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 3000-, zł 

I rata 1500-, zł 

II rata 1500-, zł 

o  opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 3000-, zł 

I rata 750-, zł 

II rata 750-, zł 

III rata 750-, zł 

IV rata 750-, zł 

o opłata w pięciu ratach – łącznie, w tym: 3000-, zł 

I rata 600-, zł 

II rata 600-, zł 

III rata 600-, zł 

IV rata 600-, zł 

V rata 600-, zł 

Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:  

 powtarzanie roku studiów  1050-,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: 

680-, zł 

                   - I rata 340-, zł 



 
* o ile decyzja w sprawie przyjęcia na studia została podjęta w roku akademickim 2012/2013 

(1.X.2012 r. lub później) opłata zgodnie z ust. 5 art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) będzie pobierana od roku 

akademickiego 2013/2014. 

 

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/ 

 

 opłata dla cudzoziemców kontynuujących naukę  2.900 € 

 opłata dla cudzoziemców przyjętych na pierwszy rok studiów  3.100 € 

 
 

Studentów Wydziałów MISMaP i MISH obowiązują opłaty według takich samych zasad jak 

dla studentów Wydziału Psychologii UW 

 

Harmonogram wnoszenia opłat za studia niestacjonarne wieczorowe 

                    w roku akademickim 2012/2013 

 

Opłata za cały rok akademicki wynosi 7.800 złotych 
 

                   - II rata 340-, zł 

 powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata roczna) 

o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

1430-, zł 

                   - I rata 715-, zł 
                   - II rata 715-, zł 

Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

 konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w 

przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub 

egzaminu dyplomowego w terminie – opłata za semestr 

 

715-, zł 

 różnice programowe - za przedmiot 50-, zł 

 zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć 

ponadplanowych – opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 

przedmiotu – 1 punkt ECTS 

30-, zł 

 udział w zajęciach studiów w języku angielskim za 1 punkt ECTS 20-, zł 

Opłata za 

semestr 

ZIMA LATO 

3900 zł do 05.10.2012 do 27.03.2013 

2X1950 zł do 05.10.2012;  19.11.2012 do 27.03.2013;  22.04.2013 

4X 975 zł do 05.10.2012;  22.10.2012; 26.11.2012; 

24.12.2012 

do 27.03.2013;  22.04.2013; 20.05.2013;  

24.06.2013 

5X 780 zł do 05.10.2012;  22.10.2012; 26.11.2012; 

24.12.2012; 21.01.2013 

do 26.03.2013; 27.03.2013; 22.04.2013; 

20.05.2013; 24.06.2013 


