
 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII 

 

Poz. 10 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2021  
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ  

WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

w sprawie terminów wnoszenia opłat w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 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 w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r.,  
poz. 306), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Niniejsze zarządzenie określa terminy wnoszenia opłat na studiach 
niestacjonarnych i stacjonarnych I i II stopnia i kursach dokształcających na Wydziale 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 

§ 2 

1. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia wnoszą opłaty  
za kształcenie na studiach niestacjonarnych w następujących terminach: 
1) osoby wnoszące opłatę roczną jednorazowo: 

 do 24 września 2021 r.  

 do 22 października 2021 r. – przyjęci na pierwszy rok w rekrutacji 
wrześniowej 

2) osoby wnoszące opłatę roczną w 2 ratach: 

 do 24 września 2021 r. I rata 

 do 22 października 2021 r. – I rata dla przyjętych na pierwszy rok w rekrutacji 
wrześniowej. 

 do 4 lutego 2022 – II rata 
3) osoby wnoszące opłatę roczną w 4 ratach: 

 do 24 września 2021 r. I rata 

 do 22 października 2021 r. – I rata dla przyjętych na pierwszy rok w rekrutacji 
wrześniowej 

 do 17 grudnia 2021 – II rata 

 do 4 lutego 2022 – III rata 

 do 8 kwietnia 2022 – IV rata. 
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2. Studenci cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności, którzy rozpoczęli studia 
do dnia 1 października 2021 r. włącznie, wnoszą opłatę za studia w następujących 
terminach: 
1) osoby wnoszące opłatę roczną jednorazowo: 

 do 24 września 2021 r. 

 do 22 października 2021 r. – przyjęci na pierwszy rok w rekrutacji 
wrześniowej 

2) osoby wnoszące opłatę roczną w 2 ratach: 

 do 24 września 2021 r. I rata 

 do 22 października 2021 r. – I rata dla przyjętych na pierwszy rok w rekrutacji 
wrześniowej 

 do 4 lutego 2022 – II rata 
3) osoby wnoszące opłatę roczną w 4 ratach: 

 do 24 września 2021 r. I rata 

 do 22 października 2021 r. – I rata dla przyjętych na pierwszy rok w rekrutacji 
wrześniowej 

 do 17 grudnia 2021 – II rata 

 do 4 lutego 2022 – III rata 

 do 8 kwietnia 2022 – IV rata 

3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wnoszą opłaty  
za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce  
w następujących terminach: 

 do 30 października 2021 r. - za zajęcia w semestrze zimowym 

 do 18 marca 2022 r. - za zajęcia w semestrze letnim 

4. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wnoszą opłaty  
za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów w terminach wskazanych  
w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 

5. Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów, wnosi się w terminie siedmiu dni  
od zakończenia sesji poprawkowej.  

6. Studenci podejmujący studia niestacjonarne po wznowieniu lub przeniesieniu z innej 
uczelni (wydziału, kierunku) wnoszą opłatę za kształcenie na studiach 
niestacjonarnych zgodnie z decyzją o przyjęciu na studia. Prawo do wpłaty w kwocie 
przewidzianej dla wpłaty jednorazowej przysługuje jedynie tym studentom, którzy 
złożyli wnioski o przeniesienie lub wznowienie studiów przynajmniej na miesiąc przed 
rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22. W przypadku niespełnienia tego warunku 
student ma obowiązek wniesienia opłaty w wysokości wymaganej dla wpłaty w dwóch 
lub czterech ratach. 

7. Student korzystający z kredytu studenckiego może uiszczać opłaty w ratach 
miesięcznych oraz w terminach wypłaty transz kredytu, pod warunkiem 
udokumentowanego zlecenia bankowi przekazywania rat kredytu na konto 
Uniwersytetu. 

§ 3 

1. Student przyjęty na studia niestacjonarne w roku akademickim 2021/22 składa 
oświadczenie o wyborze indywidualnego planu płatności w formie pisemnego 
oświadczenia wraz ze złożeniem we właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentów 
wymaganych do immatrykulacji. 
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2. Student studiów niestacjonarnych kontynuujący naukę (w przypadku zmiany planu 
płatności) ma obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze indywidualnego planu 
płatności za rok akademicki 2021/22 poprzez Usosweb WDIB lub w formie pisemnego 
oświadczenia (składanego w Sekcji Toku Studiów). 

3. Student studiów niestacjonarnych, który nie złoży do dnia 22 września 2021 r. 
oświadczenia dotyczącego indywidualnego planu płatności za rok akademicki 
2021/2022 (płatność jednorazowa lub w ratach) uznany będzie za osobę, która wnosi 
opłatę w dwóch ratach. 

§ 4 

1. Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany 
w USOS. 

2. Opłata za powtarzanie lektoratu, egzaminu z języka obcego i zajęć z wychowania 
fizycznego, w wysokości ustalonej przez odpowiednie jednostki organizacyjne, 
studenci wnoszą w trybie określonym przez właściwe jednostki UW, na rachunki 
bankowe wskazane przez te jednostki. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do opłat  
za rok akademicki 2021/2022. 

  

Kierownik Jednostki Dydaktycznej: 
M. Łoszewska-Ołowska 

 

 
 


