
 
 

Poz. 2 

Uchwała nr 2 
Rady Kolegium MISH 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH na rok 2017/2018 

 

 

Na podstawie § 12 pkt 8 Regulaminu Kolegium MISH z dnia 18 lipca 2016 r. (Zarządzenie nr 
53 Rektora UW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium MISH. Monitor UW z 2016 r. poz. 316 
z późn. zm.), Rada Kolegium MISH uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się propozycję opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2017/2018 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       Dyrektor Kolegium MIS :H  M.Wąsowicz 
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Wzór dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne  
dla studentów polskich oraz cudzoziemców studiujących  

na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW 
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 
kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk 

społecznych 
 
 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

I. Studia niestacjonarne – wieczorowe : 
 
 pierwszego stopnia – opłata za semestr/rok studiów 

o opłata jednorazowa 
o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

- I rata  
- II rata  

o opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 
- I rata  
- II rata  
- III rata  

 
 drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów 

                             j.w. 
 jednolite magisterskie – opłata za semestr/rok studiów 

                             j.w. 

nie dotyczy 

Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
 pierwszego stopnia – opłata za semestr/rok studiów 

o opłata jednorazowa 
o opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 

- I rata  
- II rata  

o opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 
- I rata  
- II rata  
- III rata  

 
 drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów 

                             j.w. 
 jednolite magisterskie – opłata za semestr/rok studiów 

                             j.w. 

nie dotyczy 

II. Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie semestru studiów  

 
 powtarzanie roku studiów 

(do trzech niezaliczonych przedmiotów) 
 
 
 
 

 powtarzanie roku studiów  
 (od czterech niezaliczonych przedmiotów w górę) 

 powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 
 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 
 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 

 
 
nie dotyczy 
 
Opłata równa sumie 
opłat za powtarzanie 
niezaliczonych 
przedmiotów, 
naliczana 
proporcjonalnie do 
kwoty  
1500 zł 
 
1500 PLN 
400 PLN 
400 PLN 
65 PLN 

III. Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 

 
 
nie dotyczy 



Załącznik 1 

 2

 dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem studiów definiującym w § 2 pkt 9 
limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest 
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 9) 

 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 9 
 
 
 
 
 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

 
 
 
 
 
 zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku 
 

 
 
 
Opłaty wg zasad 
obowiązujących na 
Wydziałach 
partycypujących w 
Kolegium MISH  
 
Opłaty wg zasad 
obowiązujących na 
Wydziałach 
partycypujących w 
Kolegium MISH  
 
 
nie dotyczy 
 

IV. Studia w języku obcym nie dotyczy 
V. Kursy dokształcające nie dotyczy 
VI. Szkolenia nie dotyczy 
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Wzór dot. rodzaju opłat za usługi edukacyjne 
dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności 

 
 

KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW 
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 
kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk 

społecznych 
 
 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

I. Studia niestacjonarne – wieczorowe : 
 
 pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

o opłata jednorazowa 
 
 drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

                             j.w. 
 jednolite magisterskie – opłata za rok studiów 

                             j.w. 

nie dotyczy 

Studia niestacjonarne – zaoczne: 
 
 pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

o opłata jednorazowa 
 
 drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

                             j.w. 
 jednolite magisterskie – opłata za rok studiów 

                             j.w. 

nie dotyczy 

II. Studia stacjonarne: 
 
 pierwszego stopnia – opłata za rok studiów 

o opłata jednorazowa 
 
 drugiego stopnia – opłata za rok studiów 

                             j.w. 
 jednolite magisterskie – opłata za rok studiów 
                             j.w. 

 
 
4000 euro 
 
 
5000 euro 
 
4000 euro 

II. Powtarzanie zajęć: 
 
 powtarzanie semestru studiów  

 
 powtarzanie roku studiów 

        (do trzech niezaliczonych przedmiotów) 
 
 
 
 
 
 
 powtarzanie roku studiów  
       (od czterech niezaliczonych przedmiotów w górę) 
 powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 
 powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 
 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 

 
 
nie dotyczy 
 
Opłata równa 
sumie opłat za 
powtarzanie 
niezaliczonych 
przedmiotów, 
naliczana 
proporcjonalnie do 
kwoty  
1500 zł 
 
1500 PLN 
 
400 PLN 
400 PLN 
65 PLN 

III. Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
 dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem studiów definiującym w § 2 pkt 9 

limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest 
realizowana poza limitem określonym w § 2 pkt 9) 

 
 
nie dotyczy 
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 zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 9 
 
 
 
 
 zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 

 
 
 
 
 
 zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku 
 

Opłaty wg zasad 
obowiązujących na 
Wydziałach 
partycypujących w 
Kolegium MISH  
 
 
Opłaty wg zasad 
obowiązujących na 
Wydziałach 
partycypujących w 
Kolegium MISH  
 
 
nie dotyczy 
 

IV. Studia w języku obcym nie dotyczy 
V. Kursy dokształcające nie dotyczy 
VI. Szkolenia nie dotyczy 

 


