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UCZELNI WARSZAWSIU E I IM. MARII SKŁODOWSIO EJ_CURI E

WWARSZAWIB
w sprawie wysokości opłat za studia dla studentów tozpoczryrrająrych

studia w roku akademickim zot8/zorg

Na podstawie § tg pkt 5 Statutu Uczelni Warszawskiej im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Kanclerz Uczelni Warszawskiej im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Warszawie (dalej ,,Uczelnia") ustala następujące zasady

pobierania opłat za naukę dla sfudentów rozpoczynających naukę na Uczelni w raku

akademicki ch zot8 l zo 19 oraz ich wysokośó:

§r.
1. Uczelnia pobiera następujący opła§ za naukę:

t) opłatę czesnego,

z) opłatę dodatkową zawylazdorły obóz specjalis§cz\y,

3) opła§ zyvlązane z wydawaniem dokumentów,

4) opła§ manipulacyjne.

2. Wszystkie opła§ uiszczane są przelewem na rachunek bankowy Uczelni lub są

wnoszone bezpośrednio do kasy Uczelni.

3. Za datę zapłaĘ uznaje się datę wpłplu środków na rachunek bankowy Uczelni

lub datę wpłynnr opła§ do kasy Uczelni.

§z
l. Czesne jest opłatą za kształcenie.

2. Czesne płatne jest jednorazowo w semestrze zimowym do dnia 15 lipca roku

kalendarzowego, a w semestrze letnim do dnia r5 lutego roku kalendarzowego.



Wysokość czesnego za semestr nauki ulmosi:

kierunek studiów Semestry czesne za semestr

Pielęgniarstwo 1 t.goo,oo zł

z-6 z.ooo,oo zł

Ratownictwo medyczne 1 z.t5o,oo zł

2-4 z.z5o,oo zł

3. Na pisemny rłmiosek Studenta czesne może być płatne w pięciu ratach.

4. RaĘ czesnego w pierwsąrm semestrze nauki płatne są najplźniej w dniu

prryjęcia na studia, a pozostałe terminy płatnoŚci rat czesnego są następujące:

a. w semestrze zimowyrn:

1. rata do r5lipca

2. rata do t5października

3. rata do 15listopada

4. rata do 15 grudnia

5. rata do r5 sĘcznia

b. w semestrze letnim:

1. rata do 15 lutego

2. rata do 15 marca

3. rata do 15 kwietnia

4. rata do 15 maja

5. rata do 15 czerwca

5. Wysokość rat czesnego zasemestr nauki wlmosi:

kierunek sfudiów Semestry Ra§ czesnego za

semestr

Pielęgniarstwo 1 r x 3oo,oo zł
axaso.oo zł

z-6 5x 45o,oo zł

Ratownictwo medyczne 1 r x 3oo,oo zł
4x 49o,oo zł

z-6 5x 4go,oo zł
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W przypadku powtarzania roku Sfudent ponosi z tego §tułu pełną odpłatność na

zasadach określonych powyżej.

Studenta zmieniającego kierunek, system lub formę studiów obowiązuje

zmieniona stawka czesnego począwszy od ra§, lłtórej termin płatności przypada

w miesiącu następującym po miesiącu, w któ4,,rn Rektor łydał decyzję o zmianie.

Student wznawiający studia wnosi opła§ za naukę na zasadach określonych w

Zarządzeniu Kanclerza obowiązującym w roku akademickim, w którym wznawia

studia. Warunkiem ponownego przyjęcia na studia jest uiszczenie wszystkich

zaległości finansowych wobec Uczelni.

W przypadku braku wpływrr czesnego lub jego poszczególnych rat w terminie 6o

dni od da§ płatności określonych w ust. z i 5 powyżej, Rektor może, zgodnie z §

34 ust. 2 plct 3 Regulaminu studiów, skreślić Studenta z lis§ studentów.

Skreślenie z lis§ studentów następuje po wezwaniu Studenta do zapłaĘ

zaległości, z wznaczeniem dodatkowego r4-dniowego terminu i bezskutecznym

jego upłyrvie.

§3
Niezależnie od czesnego Sfudent kierunku: Ratownictwo medyczne wnosi opłatę

dodatkową za vr,yjazdowy obóz specjalis§czny.

Wysokośó opłaty dodatkowej wlmosi 5oo,oo zł.

Opłata dodatkowa wnoszona jest z góry co najmniej 30 dni przed data

r ozp o częcia wyj a zdowego obo zu specj alis§cz nego.

Opłata dodatkowa nie obejmuje kosztów dojazdu Studenta. KoszĘ te pokr5rwa

student samodzielnie.

§4
1. OpłaĘ za wydanie dokumentów Uczelnia pobiera w wysokości nie vlyższej niż

wskazana w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w

sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

z. Uczelnia pobiera następujące opła§ za rłrydanie dokumentów:

9.

1.

9

3.

4.

5,oo zł - za wydanie legitymacji sfudenckiej,

§Ę
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3.

4.

b. 6o,oo zł - za rvydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma

odpisami, najpóźniej w dniu złożeniakar§ obiegowej,

c. 3o,oo zl - zawydanie świadectwa ukończenia studiów

podyplomowych, najpóźniej w dniu złożeniakaĘ obiegowej,

d. 4o,oo zł - zar,vydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na

język obcy, najpóźniej w dniu złożeniakar§ obiegowej.

Zavnydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę vłyższąod opła§ za

wydanie oryginału.

Za lega|izację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

pobiera się opłatę w wysokości t9 zł.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 4, wnosi się na rachunek bankowy urzędu

obsługującego ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

§6
Student ponosi opłatę manipulacyjną w przypadku:

a. niezłożenia egzaminu dyplomowego w terminie trzech miesięcy, liczonym od

końca miesiąca kalendarzowego, w którym Student uryskał absolutorium

w wysokości rzo,oo zł za każdy kolejny rozpoczęĘ miesiąc, płatną do r5 dnia

miesiąca, którego płatność doĘczy,

b. przetrzyrnania rqpożyczonej pozycji z biblioteki Uczelni powyżej 3o dni -

w wysokości r,oo zŁ za każdy dzień nvłoki, zakażdąporycjQ, płatną w dniu zrł,rotu

pr zettzymanej po zycj i.

Zarządzenie wchodzi w zycie z chwilą podpisania.

Zarządzenie podlega upublicznieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej

Uczelni.


