
 

 

UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 
PSYCHOLOGIA I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się 
wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j.polskim i Stosowana psychologia 

zwierząt 
 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) 
oraz 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 UW 
Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

 

§ 1 
 

O częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne decyduje prodziekan ds 
studenckich w odpowiedzi na uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta. 
 

§ 2 
 

1. Podstawą zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne mogą być wyróżniające się wyniki w nauce. 
2. O wyróżniających się wynikach w nauce może być mowa, gdy spełnione są wszystkie z 
następujących kryteriów: 

1) średnia ocen podpiętych pod ostatni etap studiów na Wydziale Psychologii UW jest nie 
niższa, niż 4,5; 
2) student został wpisany na kolejny etap studiów bez warunków; 

3. Średnia ocen, o której jest mowa w ust. 1, pkt 1)  wyliczana jest według zasady opisanej w § 42 
Regulaminu Studiów na UW. 
 

§ 3 
 
1. Zaleca się, by decyzja o zwolnieniu z opłat była uzależniona od terminowego wnoszenia opłat 
za studia. 
 
2. Zaleca się, by zwolnienie z opłat otrzymywało nie więcej, niż pięć osób z najlepszymi średnimi 
na każdym roku na kierunku psychologia w języku polskim oraz nie więcej, niż dwie osoby na 
kierunku SPZ. 
 
3. Suma wszystkich zwolnień z opłat na danym roku studiów nie powinna przekroczyć wysokości 
pojedynczej opłaty czesnego. Prodziekan ds studenckich decyduje o wysokości tej sumy na 
każdym kierunku studiów. 
 
4. Wysokość zwolnień przyznanych poszczególnym studentom może być uzależniona od 
osiągniętych wyników w nauce. Rozkład wysokości zwolnień ustala prodziekan ds studenckich w 
porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Dydaktycznej: A. Rynkiewicz  

 


