
Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształc ących si ę na studiach niestacjonarnych  
oraz za powtarzanie zaj ęć oraz zajęcia nieobj ęte programem studiów 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UW 

kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
 

 Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  
2) Powtarzanie zaj ęć: 

 
powtarzanie semestru studiów na studiach stacjonarn ych pierwszego i 
drugiego stopnia:   

opłata jednorazowa  

Suma opłat za 
każdy powtarzany 

przedmiot nie 
więcej jednak niż 

2800 zł 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 2880 zł 

I rata 1440 zł 
II rata 1440 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2920 zł 
I rata 1000 zł 
II rata 1000 zł 
III rata 920 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 90 godzinnego: blok Nauka języka 
angielskiego (czytanie, pisanie, komunikacja ustna I i II rok), na studiach 
stacjonarnych pierwszego stopnia opłata jednorazowa 

 
 

1400 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 60 godzinnego na studiach 
stacjonarnych pierwszego stopnia opłata jednorazowa 

 
 

1200 zł 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30 godzinnego na studiach 
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata jednorazowa  

 
600 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 15 godzinnego na studiach 
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata jednorazowa 

 
300 zł 

powtarzanie praktyk (15 godz.) na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia opłata jednorazowa 

 
75 zł 

powtarzanie praktyk (30 godz.) na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia opłata jednorazowa 

 
150 zł 

powtarzanie praktyk (60 godz.) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata 
jednorazowa 

 
300 zł 

powtarzanie zajęć do wyboru (OGUNów) na studiach stacjonarnych pierwszego i 
drugiego  stopnia, z powodu ich niezaliczenia, w tym również zajęć objętych planem 
studiów jeśli student dokona ich zmiany – za każdy 1 ECTS 

 
 

100 zł 
 powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych w wymiarze 

semestru 
 

600 zł 
 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 na studiach stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia – opłata za semestr 

 
 
 
 

500 zł 
 powtarzanie Szkolenia: Podstawy ochrony własności intelektualnej na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia opłata jednorazowa 
 

200 zł 
 powtarzanie Szkolenia: Ochrona własności intelektualnej w pracy nauczyciela na 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia opłata jednorazowa 
 

200 zł 
 powtarzanie Szkolenia Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i 

odpowiedzialności prawnej opiekuna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
opłata jednorazowa 

 
 
 

200 zł 
 powtarzanie Szkolenia BHP z pomocą przedmedyczną (młodzież i dorośli) na 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia opłata jednorazowa 
 

200 zł 



3) Zajęcia nieobj ęte programem studiów na studiach stacjonarnych pier wszego i 
drugiego stopnia:  
 

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów - 15 godzin na studiach stacjonarnych 

 
 
 
 

300 zł 
zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów - 30 godzin na studiach stacjonarnych  

 
600 zł 

zajęcia nieobjęte programem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 
Regulaminu Studiów - 60 godzin na studiach stacjonarnych  

 
1200 zł 

 
 

 

 

 

 


