
UCHWAŁA NR 3
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW

PSYCHOLOGIA I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie wykazu opłat za usługi edukacyjne
na kierunkach studiów psychologia i stosowana psychologia zwierząt

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) oraz § 3 ust. 2 zarządzenia nr 130 Rektora UW z dnia 30

września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za
usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) Rada
Dydaktyczna postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się proponowany wykaz opłat za usługi edukacyjne na kierunkach studiów
psychologia i stosowana psychologia zwierząt, zamieszczony w załączniku 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dydaktycznej: A. Rynkiewicz



Załącznik 1
do uchwały nr 3 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i Stosowana psychologia zwierząt z 9 marca
2021r.

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22

kierunek studiów: Psychologia

Wykaz opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych oraz za
powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2021/2022
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość

opłaty
Studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie:

● opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

7800 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7800 zł
I rata 3900 zł
II rata 3900 zł

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 7800 zł
I rata 780 zł
II rata 780 zł
III rata 780 zł
IV rata 780 zł
V rata 780 zł
VI rata 780 zł
VII rata 780 zł
VIII rata 780 zł
IX rata 780 zł
X rata 780 zł
Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

● powtarzanie roku studiów – suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej
jednak niż:

2500 zł

● powtarzanie przedmiotu (wykład obligatoryjny) - 30 godz. 50 zł
● powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjny wykład 30 godz.+ ćwiczenia lub

seminarium 15 godz. ) - 45 godz.
200 zł

● powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjny wykład 30 godz.+ ćwiczenia lub
seminarium 30 godz.) - 60 godz.

350 zł

powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do
przedmiotu  - 1 godzina

10 zł

● powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej -30 godz. 300 zł
● powtarzanie seminarium rocznego - opłata roczna 700 zł
● powtarzanie seminarium magisterskiego - opłata semestralna 800 zł
● powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w

okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów - opłata roczna

500 zł

● powtarzanie szkolenia z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej  - opłata
jednorazowa

200 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
● zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył -

opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu - 1 godzina
10 zł



Wykaz opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach
stacjonarnych w języku polskimw roku akademickim 2021/2022

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość
opłaty

Studia stacjonarne - jednolite magisterskie:
● opłata za rok studiów

opłata jednorazowa
2.900 €

Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych:
● powtarzanie roku studiów – suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej

jednak niż:
2500 zł

● powtarzanie przedmiotu (wykład obligatoryjny) - 30 godz. 50 zł
● powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjny wykład 30 godz.+ ćwiczenia lub

seminarium 15 godz. ) - 45 godz.
200 zł

● powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjny wykład 30 godz.+ ćwiczenia lub
seminarium 30 godz.) - 60 godz.

350 zł

● powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do
przedmiotu  - 1 godzina

10 zł

● powtarzanie zajęć z psychologii w ramach specjalizacji nauczycielskiej (30 godz.) 300 zł
● powtarzanie seminarium rocznego - opłata roczna 700 zł
● powtarzanie seminarium magisterskiego - opłata semestralna 800 zł
● powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w

okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów- opłata roczna

500 zł

● powtarzanie szkolenia z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej  - opłata
jednorazowa

200 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
● zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył -

opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu - 1 godzina
10 zł

Harmonogram wnoszenia opłat na kierunku psychologia za usługi edukacyjne dla studentów
kształcących się na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

Opłata za rok
studiów

Semestr zimowy Semestr letni

1 x 7800 zł do 30.09.2021 -

2 x 3900 zł do 30.09.2021 do 15.02.2022

10 x 780 zł do 30.09.2021;  30.10.2021;   30.11.2021;

30.12.2021; 30.01.2022

do 15.02.2022;  30.03.2022; 30.04.2022;

30.05.2022; 30.06.2022

Harmonogram wnoszenia opłat na kierunku psychologia dla studentów – cudzoziemców kształcących
się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022

Opłata za rok
studiów

Semestr zimowy Semestr letni

2900 € do 30.09.2021 -

kierunek studiów: Stosowana psychologia zwierząt



Wykaz opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych oraz za
powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2021/2022
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość

opłaty
Studia niestacjonarne - zaoczne pierwszego stopnia:

● opłata za rok studiów
opłata jednorazowa

7500 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7500 zł
I rata 3750 zł
II rata 3750 zł

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 7500 zł
I rata 750 zł
II rata 750 zł
III rata 750 zł
IV rata 750 zł
V rata 750 zł
VI rata 750 zł
VII rata 750 zł
VIII rata 750 zł
IX rata 750 zł
X rata 750 zł
Powtarzanie zajęć:

● powtarzanie roku studiów – suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej
jednak niż:

2500 zł

● powtarzanie w całości przedmiotu – opłata wg liczby godzin przypisanych do
przedmiotu  - 1 godzina

5 zł

● powtarzanie seminarium dyplomowego - opłata roczna 700 zł
● powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w

okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu
niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy
dyplomowej przewidzianej w programie studiów - opłata roczna

500 zł

● powtarzanie szkolenia z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej  - opłata
jednorazowa

200 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów:
● zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył -

opłata wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu - 1 godzina
5 zł

Harmonogram wnoszenia opłat na kierunku stosowana psychologia zwierząt za usługi edukacyjne dla
studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/22

Opłata za rok
studiów

Semestr zimowy Semestr letni

1 x 7500 zł do 30.09.2021 -

2 x 3750 zł do 30.09.2021 do 15.02.2022

10 x 750 zł do 30.09.2021;  30.10.2021;   30.11.2021;

30.12.2021; 30.01.2022

do 15.02.2022;  30.03.2022; 30.04.2022;

30.05.2022; 30.06.2022

kierunek studiów: Psychology(WISP)



Wykaz opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach stacjonarnych w języku
angielskim oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiówdla studentów
rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość

opłaty
Studia stacjonarne  jednolite magisterskie w języku obcym
opłata za rok studiów - opłata jednorazowa 18500 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 18500 zł
I rata 9250 zł
II rata 9250 zł

opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 18500 zł
I rata 1850 zł
II rata 1850 zł
III rata 1850 zł
IV rata 1850 zł
V rata 1850 zł
VI rata 1850 zł
VII rata 1850 zł
VIII rata 1850 zł
IX rata 1850 zł
X rata 1850 zł
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów - suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż: 4500 zł
powtarzanie w całości przedmiotu (obligatoryjne, fakultet, przedmiot specjalizacyjny) – opłata
wg liczby godzin przypisanych do przedmiotu  - 1 godzina

10 zł

powtarzanie seminarium pracy empirycznej (opłata za rok) 1500 zł
powtarzanie seminarium magisterskiego (opłata semestralna) 1125 zł
Zajęcia nieobjęte programem studiów:
zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył –  opłata
wg liczbygodzin przypisanych do  przedmiotu  - 1 godzina

10 zł

Harmonogram wnoszenia opłat na kierunku psychologia za usługi edukacyjne dla studentów
kształcących się na studiach „Psychology” w roku akademickim 2021/22

Opłata za rok
studiów

Semestr zimowy Semestr letni

1 x 18500 zł do 01.09.2021

2 x 9250 zł do 01.09.2021 do 01.02.2022

10 x 1850 zł do 01.09.2021;  01.10.2021; 01.11.2021;

01.12.2021; 01.01.2022

do 01.02.2022; 01.03.2022; 01.04.2022;

01.05.2022; 01.06.2022

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest możliwość dokonania wpłaty w Euro po kursie
obowiązującym odpowiednio 1 sierpnia 2021 i 2 stycznia 2022
Deklarację o walucie czesnego (ZŁ/EURO) student składa jednorazowo po przyjęciu na studia razem
ze składanymi dokumentami.


