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UCHWAŁA NR 1/3/2021  
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW INTERNATION AL 

BUSINESS PROGRAM, MASTER IN FOOD SYSTEMS, FINANSE, 
RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE 

FINANSAMI I RACHUNKOWO ŚĆ 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach or ganizowanych przez 
Wydział Zarz ądzania Uniwersytetu Warszawskiego  

w roku akademickim 2021/2022 
 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190), w związku z § 3 ust. 2 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 z późn. zm.) rada dydaktyczna 
postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Rada dydaktyczna ustala opłaty za usługi edukacyjne dla studentów 
kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za 
powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 
2021/2022 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Rada dydaktyczna ustala opłaty za usługi edukacyjne dla studentów – 
cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 3/2/2021 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów 
International Business Program, Master In Food Systems, Finanse, Rachunkowość i 
Ubezpieczenia, Zarządzanie, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość z dnia 4 
lutego 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach organizowanych 
przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:           
             Dr hab. Monika Skorek 
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Załącznik 1 
do uchwały nr 1/3/2021 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów International Business Program, 

Master In Food Systems, Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Zarządzanie, Zarządzanie 
Finansami i Rachunkowość z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach 

organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształc ących si ę na studiach niestacjonarnych lub 
studiach w j ęzyku obcym oraz za powtarzanie zaj ęć oraz zaj ęcia nieobj ęte programem studiów 

w roku akademickim 2021/2022 
 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UW 

 

kierunek studiów: Zarz ądzanie  

 

L.p.  Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe:   

pierwszego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 6 800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7 000 zł 

I rata  3 500 zł 

II rata  3 500 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 7 200 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata  900 zł 

V rata  900 zł 

VI rata  900 zł 

VII rata  900 zł 

VIII rata  900 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne:   

pierwszego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 6 800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7 000 zł 

I rata  3 500 zł 

II rata  3 500 zł 
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opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 7 200 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata  900 zł 

V rata  900 zł 

VI rata  900 zł 

VII rata  900 zł 

VIII rata  900 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne:   

drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 6 800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7 000 zł 

I rata  3 500 zł 

II rata  3 500 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 7 200 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata  900 zł 

V rata  900 zł 

VI rata  900 zł 

VII rata  900 zł 

VIII rata  900 zł 

2) Powtarzanie zaj ęć: 

 

powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 3 000 zł  

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 6 000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu  Opłata 10 zł za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych  
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powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku Opłata 600 zł 
za jeden 
semestr 

Opłata 1 200 zł 
za dwa 
semestry  

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 600 zł 
za jeden 
semestr 

Opłata 1 200 zł 
za dwa 
semestry 

3) Zajęcia nieobj ęte programem studiów:  

 

dodatkowa specjalność 

Opłata 10 zł za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu Opłata 10 zł za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył Opłata 10 zł za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych  
 

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

Opłata 10 zł za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych  
 

 

kierunek studiów: Zarz ądzanie finansami i rachunkowo ść   

 

L.p.  Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść 
opłaty 

1) Studia niestacjonarne – wieczorowe:   

pierwszego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 6 800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7 000 zł 

I rata  3 500 zł 

II rata  3 500 zł 
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opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 7 200 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata  900 zł 

V rata  900 zł 

VI rata  900 zł 

VII rata  900 zł 

VIII rata  900 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne:   

pierwszego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 6 800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7 000 zł 

I rata  3 500 zł 

II rata  3 500 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 7 200 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 

III rata  900 zł 

IV rata  900 zł 

V rata  900 zł 

VI rata  900 zł 

VII rata  900 zł 

VIII rata  900 zł 

Studia niestacjonarne – zaoczne:   

drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 6 800 zł 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 7 000 zł 

I rata  3 500 zł 

II rata  3 500 zł 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 7 200 zł 

I rata  900 zł 

II rata  900 zł 
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III rata  900 zł 

IV rata  900 zł 

V rata  900 zł 

VI rata  900 zł 

VII rata  900 zł 

VIII rata  900 zł 

2) Powtarzanie zaj ęć: 

 

powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 3 000 zł  

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 6 000 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu Opłata 10 zł 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych  
 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku Opłata 600 zł 
za jeden 
semestr 

Opłata 1 200 
zł za dwa 
semestry  

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 600 zł 
za jeden 
semestr 

Opłata 1 200 
zł za dwa 
semestry 

3) Zajęcia nieobj ęte programem studiów:  

 

dodatkowa specjalność 

Opłata 10 zł 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu Opłata 10 zł 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył Opłata 10 zł 
za każdą 



7 

godzinę zajęć 
dydaktycznych  
 

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

Opłata 10 zł 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych  
 

 

kierunek studiów: International Business Program (s tudia w j ęzyku angielskim)  

 

L.p.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść 
opłaty 

1) Studia stacjonarne – w języku angielskim – specjalno ści: Global Management, 
International Financial Management 

 

 drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa 4 000 €  

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 4 200 € 

I rata  2 100 € 

II rata  2 100 € 

opłata w ośmiu ratach – łącznie, w tym: 4 400  € 

I rata  550 € 

II rata  550 € 

III rata  550 € 

IV rata  550 € 

V rata  550 € 

VI rata  550 € 

VII rata  550 € 

VIII rata  550 € 

Studia stacjonarne – w języku angielskim – specjalno ść: Intercultural  

Communications in Business/GlobalMBA 

 

 drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa za jeden semestr (zajęcia w pozostałych semestrach 
odbywają się w zagranicznych uczelniach  współpracujących w tym 
programie) 

2 000 €  

opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 2 200  € 

I rata  550 € 
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II rata  550 € 

III rata  550 € 

IV rata  550 € 

Oplata administracyjna dla UNF 1 050 USD 

2) Powtarzanie zaj ęć: 

 

powtarzanie semestru studiów 

suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 1 500,00 € 

 powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 3 000,00 € 

powtarzanie w całości przedmiotu  

 

Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 1 semestr – 
300 € 

2 semestry – 
600,00 € 

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 

1 semestr – 
300 € 

2 semestry – 
600 € 

3) Zajęcia nieobj ęte programem studiów:  

 

dodatkowa specjalność 

Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

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

Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
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kierunek studiów: Master in Food Systems (studia w języku angielskim)*  

 

L.p.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  

1) Studia stacjonarne – w języku angielskim    

 drugiego stopnia – opłata za semestr/rok studiów   

opłata jednorazowa za rok  (opłata w konsorcjum Uniwersytetów 
prowadzących studia) 
dla studentów spoza UE* / z UE*;   
(*z tego koszt zwracany UW za prowadzenie programu) 

16 500 €* / 9 000 
€*;  

(*3 400 €)  

opłata w dwóch ratach (za dwa semestry)  
dla studentów spoza UE* / z UE*;   
(*z tego koszt zwracany UW za prowadzenie programu) 

16 500 €* / 9 000 
€*;  

(*3 400 €) 

I rata (spoza UE* / z UE*  

(*w tym zwrot kosztów dla UW za prowadzenie programu) 

8 250 € / 4 500 € 
(*1 700 €) 

II rata (spoza UE* / z UE*  

(*w tym zwrot kosztów dla UW za prowadzenie programu) 

8 250 € / 4 500 € 
(*1 700 €) 

2) Powtarzanie zaj ęć: 

 

powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak niż 
1 500,00 € 

powtarzanie roku studiów  suma opłat za 
każdy powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak niż 
3 000,00 € 

powtarzanie w całości przedmiotu Opłata 5,0 € za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych 
 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru  1 semestr – 300 € 

2 semestry – 
600,00 € 

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 

1 semestr – 300 € 

2 semestry – 600 € 

3) Zajęcia nieobj ęte programem studiów:  

 

dodatkowa specjalność 

Opłata 5,0 € za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych 
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zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu Opłata 5,0 € za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych 
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie 
zaliczył 

Opłata 5,0 € za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych 
 

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

Opłata 5,0 € za 
każdą godzinę 
zajęć 
dydaktycznych 
 

* Dla studentów zakwalifikowanych do stypendium EIT Food opłata za studia będzie finansowana przez EIT Food 
przez 4 regularne semestry. 

 

 

 

sporz ądził  
 

sprawdził  
 

zatwierdził  

     
_______________ 

 
_______________ 

 
_______________ 
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Załącznik 2 
do uchwały nr 1/3/2021 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów International Business Program, 

Master In Food Systems, Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Zarządzanie, Zarządzanie 
Finansami i Rachunkowość z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach 

organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Tabela dotycz ąca rodzaju opłat za usługi edukacyjne  

dla studentów – cudzoziemców kształc ących si ę na studiach stacjonarnych w j ęzyku 
polskim 

 

JEDNOSTKA DYDAKTYCZNA – Wydział Zarz ądzania  

 

kierunek studiów: Zarz ądzanie 

L.p.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:   

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów   

opłata jednorazowa 3 000 € 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów   

opłata jednorazowa 3 000 € 

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów   

opłata jednorazowa  

2) Powtarzanie zaj ęć: 

 

powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 1 500,00 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 3 000,00 € 

powtarzanie w całości przedmiotu  Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 1 semestr – 
300 € 

2 semestry – 
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600,00 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

1 semestr – 
300 € 

2 semestry – 
600 € 

3) Zajęcia nieobj ęte prog ramem studiów:  

 

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 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

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

Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

 

kierunek studiów: Zarz ądzanie finansami i rachunkowo ść  

L.p.  Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:   

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów   

opłata jednorazowa 3 000 € 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów   

opłata jednorazowa 3 000 € 

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów   

opłata jednorazowa  

2) Powtarzanie zaj ęć: 

 

powtarzanie semestru studiów  

suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 1 500,00 € 

powtarzanie roku studiów suma opłat za 
każdy 
powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak 
niż 3 000,00 € 

powtarzanie w całości przedmiotu  Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
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powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku 1 semestr – 
300 € 

2 semestry – 
600,00 € 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu 
prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego 
przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej  na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

1 semestr – 
300 € 

2 semestry – 
600 € 

3) Zajęcia nieobj ęte programem studiów:  

 

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 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

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

Opłata 5,0 € 
za każdą 
godzinę zajęć 
dydaktycznych 
 

 

 

 

sporz ądził  
 

sprawdził  
 

zatwierdził  

     
_______________ 

 

______________
_  

______________
_ 

 


