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Uchwała Rady  

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów  

Matematyczno-Przyrodniczych 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Nr 6 /2017 

z dnia 21 lutego  2017 

w sprawie  

zatwierdzenia opłat  za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach 

odpłatności  

 

Rada Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 

ustala co następuje: 

 

§1 

Zatwierdza się zasady pobierania opłat w roku akademickim 2017/2018 od studentów 

cudzoziemców studiujących za zasadach odpłatności stanowiące załącznik nr 1 niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie 1 października 2017. 

 

 

Dyrektor Kolegium MISMaP: A.Twardowski 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr1  
   do Uchwały Rady Kolegium MISMaP  
          nr 6/2017 z dnia 21 lutego 2017 

Opłaty za usługi edukacyjne 

dla studentów - cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności 

WYDZIAŁ:  Kolegium MISMaP. 

kierunek studiów : studia międzywydziałowe 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1 ) 
Studia stacjonarne: 

 

pierwszego stopnia - opłata za rok studiów 
5200 euro 

opłata jednorazowa 

drugiego stopnia - opłata za rok studiów 
5200 euro 

oplata jednorazowa 

jednolite magisterskie - opłata za rok studiów 
2900 euro 

opłata jednorazowa 
2) Studia niestacjonarne - wieczorowe: 

 N
ie

 d
o

ty
c
z
y

 

pierwszego stopnia - opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

drugiego stopnia - o~łata za rok studiów 

oplata jed norazowa 

jednolite magisterskie - o~łata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

Studia niestacjonarne - zaoczne: 

pierwszego stopnia - opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 

drugiego stopnia - opłata za rok studiów 
opłata jednorazowa 

jednolite magisterskie - opłata za rok studiów 

opłata jednorazowa 
3) Powtarzanie zajęć: 

powtarzanie semestru studiów 

          

 

                   Ʃj Min(Ʃixi , zj),  
gdzie xi 

oznacza opłatę za 
powtarzanie 

przedmiotu "i", 
a  zj  maksymalną opłatę 
ustaloną na Wydziale „j” 

partycypującym w 
Kolegium MISMaP, 

którego dotyczy 
powtarzanie. 

powtarzanie roku studiów 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralneqo (30 qodz.) 
Opłaty wg stawek 

obowiązujących na 
wydziałach 

partycypujących w K 
MISMaP 

prowadzących zajęcia 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 

powtarzanie seminarium dyplomoweqo w wymiarze semestru lub roku 

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 proorarnle kształcenia 

4) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 

dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w § 2 pkt 13 limit 

zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest 

realizowana 

poza limitem określonym w ~ 2 J)kt 13) 

Opłaty wg stawek 
obowiązujących na 

wydziałach 
partycypujących w K 

MISMaP 
prowadzących zajęcia 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
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 5) Studia w języku obcym Opłaty wg stawek 

obowiązujących na wydziałach 

partycypujących w K MISMaP 

prowadzących zajęcia 

6) Kursy dokształcające 
7) Szkolenia 

 


