
 
 

Poz. 14  

 

UCHWAŁA NR 13 

RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  

dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności  

w roku akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), § 3 ust. 1 

uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor UW 

z 2015 r. poz. 218) oraz § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania 

przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1501) Rada Wydziału 

Geologii uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 
świadczone studentom – cudzoziemcom studiującym na zasadach odpłatności na 
kierunkach Geologia, Geologia poszukiwawcza i Geologia stosowana w wysokości 
określonej w załączniku do uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2018/2019 po zatwierdzeniu 

przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dziekan Wydziału Geologii: E. Krogulec 
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Załącznik  
do uchwały nr 13 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  
dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności  

w roku akademickim 2018/2019 

 

WYDZIAŁ GEOLOGII 

kierunek studiów: geologia poszukiwawcza (studia pierwszego stopnia) 

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

1) Studia stacjonarne: 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów* 

opłata jednorazowa 2000 euro + KN
a 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2000 euro + KN
a
 

I rata 1000 euro 

II rata 1000 euro + KN
a
 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2100 euro + KN
a
 

I rata 700 euro 

II rata 700 euro 

III rata 700 euro + KN
a
 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
2000 euro + KN

a
 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.
b
) 100 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.
b
) – obejmującego 

zajęcia laboratoryjne 150 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 200 euro 

powtarzanie seminarium dyplomowego (w wymiarze semestralnym) 200 euro 

powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej) 100 euro + KN
a
 

powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe) 150 euro + KN
a
 

powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe) 200 euro + KN
a
 

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 kształcenia – opłata za semestr 400 euro 

3) 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 pkt 13) 2000 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów (30 godz.

b
) 100 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
(30 godz.

b
) 100 euro 

a
 pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów 

terenowych na Wydziale Geologii UW) 

b
 opłata za 30 godzin zajęć jest jednostka bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć 45 

godzinnych – 1,5 jednostki bazowej 
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WYDZIAŁ GEOLOGII 

kierunek studiów: geologia (studia drugiego stopnia) 

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

1) Studia stacjonarne: 
drugiego stopnia – opłata za rok studiów* 

opłata jednorazowa 2500 euro + KN
a 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2500 euro + KN
a
 

I rata 1250 euro 

II rata 1250 euro + KN
a
 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2600 euro + KN
a
 

I rata 900 euro 

II rata 850 euro 

III rata 850 euro + KN
a
 

2) Powtarzanie zajęć: 
 

powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
2000 euro + KN

a
 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.
b
) 100 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.
b
) – obejmującego 

zajęcia laboratoryjne 150 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 200 euro 

powtarzanie seminarium dyplomowego (w wymiarze semestralnym) 200 euro 

powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej) 100 euro + KN
a
 

powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe) 150 euro + KN
a
 

powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe) 200 euro + KN
a
 

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 kształcenia – opłata za semestr 400 euro 

3) 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 pkt 13) 2000 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów (30 godz.

b
) 100 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
(30 godz.

b
) 100 euro 

a
 pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów 

terenowych na Wydziale Geologii UW) 

b
 opłata za 30 godzin zajęć jest jednostka bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć 45 

godzinnych – 1,5 jednostki bazowej 
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WYDZIAŁ GEOLOGII 

kierunek studiów: geologia stosowana 

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

1) Studia stacjonarne: 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów* 

opłata jednorazowa 2000 euro + KN
a
 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2000 euro + KN
a
 

I rata 1000 euro 

II rata 1000 euro + KN
a
 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2100 euro + KN
a
 

I rata 700 euro 

II rata 700 euro 

III rata 700 euro + KN
a
 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów* 
opłata jednorazowa 2500 euro + KN

a
 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2500 euro + KN
a
 

I rata 1250 euro 

II rata 1250 euro + KN
a
 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2600 euro + KN
a
 

I rata 900 euro 

II rata 850 euro 

III rata 850 euro + KN
a
 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy 

powtarzany 
przedmiot nie 

więcej jednak niż 
2000 euro + KN

a
 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.
b
) 100 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.
b
) – obejmującego zajęcia 

laboratoryjne 150 euro 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 200 euro 

powtarzanie seminarium dyplomowego (w wymiarze semestralnym) 200 euro 

powtarzanie wycieczki terenowej (4-6 dniowej) 100 euro + KN
a
 

powtarzanie zajęć terenowych (kursy 7-12 dniowe) 150 euro + KN
a
 

powtarzanie zajęć terenowych (kursy 13-19 dniowe) 200 euro + KN
a
 

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 kształcenia – opłata za semestr 400 euro 

3) 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 pkt 13) 2000 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów (30 godz.) 100 euro 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
(30 godz.) 100 euro 

a
 pełny koszt noclegów – o ile student korzysta z noclegów oferowanych przez Wydział (Regulamin kursów 

terenowych na Wydziale Geologii UW) 

b 
opłata za 30 godzin zajęć jest jednostka bazową, dla zajęć 15 h – 0,5 jednostki bazowej; dla zajęć 45 

godzinnych – 1,5 jednostki bazowej 

* Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których 
mowa w niniejszych załącznikach podwyższone o 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków 
studiów 


