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UCHWAŁA NR 6/2020 
RADY DYDAKTYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ  

NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne  
dla studentów – cudzoziemców, kształcących się na studiach stacjonarnych  
w języku polskim na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska 

w roku akademickim 2020/2021  
w Uniwersyteckim Centrum Badań  

nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) Rada Dydaktyczna 
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym 
i Zrównoważonym Rozwojem postanawia, co następuje:  

§ 1 

Uchwala się opłaty za usługi edukacyjne w Uniwersyteckim Centrum Badań 
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 
2020/2021 świadczone studentom – cudzoziemcom kształcącym się na studiach 
stacjonarnych w języku polskim w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Opłaty za usługi edukacyjne w Uniwersyteckim Centrum Badań 
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 

2020/2021 świadczone studentom – cudzoziemcom kształcącym się na studiach 
stacjonarnych w języku polskim w wysokości określonej w załączniku do uchwały 
wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r. 

Przewodniczący Rady Dydaktycznej UCBS: M. Zalewska 
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Załącznik  
do uchwały nr 6/2020 Rady Dydaktycznej UCBS UW z dnia 21 lutego 2020 r.  

w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców, 
kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 

w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym 

Rozwojem 
 

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA STUDENTÓW  
– CUDZOZIEMCÓW, KSZTAŁCĄCYCH SIĘ   

NA STUDIACH STACJONARNYCH W JĘZYKU POLSKIM  
NA KIERUNKU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 
W UNIWERSYTECKIEM CENTRUM BADAŃ 

NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM 

 

 Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość opłaty 

I. Studia stacjonarne: 
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów (jednorazowa) 

 
1 500 eur 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów (jednorazowa) 1 500 eur 

  Powtarzanie zajęć: 
powtarzanie semestru studiów 

Suma opłat za każdy 
powtarzany przedmiot nie 

więcej niż  
1 000 zł 

powtarzanie roku studiów Suma opłat za każdy 
powtarzany przedmiot nie 

więcej niż  
2 000 zł 

powtarzanie wykładu, konwersatorium w wymiarze 30 godzin 240 zł 

powtarzanie ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni eksperymentalnych lub 
komputerowych w wymiarze 30 godzin 

 
600 zł 

powtarzanie ćwiczeń audytoryjnych w wymiarze 30 godzin 300 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze 30 godzin                                300 zł 

powtarzanie zajęć terenowych w wymiarze 30 godzin 
 

210 zł 
(plus maksymalny koszt 

noclegu: 50 zł) 

powtarzanie zajęć z liczbą godzin inną niż 30 wysokość opłaty w 
proporcji do opłaty za 

zajęcia 30 godzinne 

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                                    

 
 
 
 

200 zł 

III. Zajęcia nieobjęte programem studiów:  
zajęcia nieobjęte programem studiów danego etapu, jeśli student się na nie 
zapisał, ale ich nie zaliczył  

 
wysokość opłaty jak  

za powtarzanie zajęć 

zajęcia nieobjęte programem studiów (tj. zajęcia niewymagane do zaliczenia 
danego etapu studiów zgodnie z programem studiów), na które student się 
zapisał, ale ich nie zaliczył-  opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do 
przedmiotu - 1 punkt ECTS 

 
 

50 zł 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 
drugiego stopnia na określonym kierunku 

wysokość opłaty jak  
za powtarzanie zajęć 

 
sporządził                                                   sprawdził                                                    zatwierdził 
E. Wójcik                                                  A. Bobrowska                                             M. Zalewska 

 


