UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
BR-0161-I-33/11

Zarządzenie Nr 33/2011
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
i kursach dokształcających w roku akademickim 2011/2012
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 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. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
1. Dla osób będących obywatelami polskimi oraz dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust 2
i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ustala się następujące wysokości
opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012:
I. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:
1. Wydział Teologiczny:
1) Podyplomowe Studium Teologii (4 semestry)
950 zł za semestr;
2) Podyplomowe Studium Teologii (4 semestry)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni
300 zł za semestr;
3) Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej (6 semestrów)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Płocku
300 zł za semestr;
4) Podyplomowe Studia Etyki (3 semestry)
900 zł za semestr;
5) Podyplomowe Studium Etyki (3 semestry)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Łodzi
300 zł za semestr;
6) Podyplomowe Studia Etyki (3 semestry)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni
300 zł za semestr;
7) Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa (4 semestry)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Ożarowie Maz.
300 zł za semestr;
8) Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego (4 semestry)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Ożarowie Maz.
300 zł za semestr;
9) Podyplomowe Studia Mariologii (4 semestry)
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Paprotni
300 zł za semestr;
10) Podyplomowe Studium Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej (4 semestry)
1200 zł za semestr;
11) Podyplomowe Studium Misjologiczne (4 semestry)
700 zł za semestr;
12) Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej (4 semestry)
750 zł za semestr;

13) Podyplomowe Studium
800 zł za semestr;
Katechetyczno-Pedagogiczne (3 semestry)
14) Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego (4 semestry) 700 zł za semestr;
15) Międzywydziałowe Podyplomowe Studia w zakresie organizacji
i zarządzania w ochronie zdrowia ITR (2 semestry)
1700 zł za semestr;
16) Podyplomowe Studia: Wychowanie do życia w rodzinie
(3 semestry)
900 zł za semestr;
2. Wydział Prawa Kanonicznego:
1) Zarządzanie i administracja w służbie charyzmatu
instytutu życia konsekrowanego (2 semestry)
2) Sądownictwo i administracja w Kościele (2 semestry)
3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej:
1) Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki (4 semestry)
a) I – II semestr
b) III-IV semestr
2) Podyplomowe Studia Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień (4 semestry)
a) ze specjalnością relacje interpersonalne
b) ze specjalnością profilaktyka uzależnień
3) Podyplomowe Studium Psychologii
Transportu (2 semestry)
4) Podyplomowe Studia Bioetyki
i Prawa Medycznego (2 semestry)
4. Wydział Nauk Humanistycznych:
1) Podyplomowe Studium Edytorstwa
Współczesnego (2 semestry)
2) Podyplomowe Studium Logopedyczne (4 semestry)
3) Podyplomowe Studia „Zarządzanie Kulturą” (2 semestry)
4) Podyplomowe Studia „Wiedza o kulturze
- dziedzictwo kultury w regionie” (2 semestry)

1500 zł za semestr;
2000 zł za semestr;

800 zł za semestr;
1350 zł za semestr;

1400 zł za semestr;
1400 zł za semestr;
2150 zł za semestr;
1600 zł za semestr;

1450 zł za semestr;
1820 zł za semestr;
1800 zł za semestr;
1500 zł za semestr;

5. Wydział Nauk Pedagogicznych:
1) Podyplomowe Studium Pedagogiki Przedszkolnej
z Terapią Zaburzeń Rozwojowych (3 semestry)
1600 zł za semestr;
2) Podyplomowe Studia Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
z Terapią Pedagogiczną (3 semestry)
1750 zł za semestr;
3) Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogika- nauczanie i wychowanie
niepełnosprawnych intelektualnie (3 semestry)
1600 zł za semestr;
4) Podyplomowe Studia Poradnictwo Zawodowe
2000 zł za semestr;
i Pośrednictwo Pracy (3 semestry)
5) Podyplomowe Studia Pedagogika Penitencjarna
i Readaptacja (3 semestry)
2000 zł za semestr;
6) Podyplomowe Studia „Zarządzanie Bezpieczeństwem
Publicznym” (4 semestry)
2000 zł za semestr;

6. Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych:
1) Podyplomowe Studium Matematyki (4 semestry)
a) semestr I - III
b) semestr IV
2) Studia Podyplomowe z Fizyki (3 semestry)
a) semestr I i II
b) semestr III
7. Wydział Studiów nad Rodziną:
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie (4 semestry)

1000 zł za semestr;
0 zł;
1000 zł za semestr;
0 zł;

850 zł za semestr;

II. Kursy dokształcające:
1. Akademicki Kurs Typografii (1 semestr)
1950 zł za kurs;
2. Akademicki Kurs Projektowania Fontów (1 semestr)
1950 zł za kurs;
3. Instruktorski kurs kwalifikacyjny Teatr (4 semestry)
1750 zł za semestr;
4. Profilowany Kurs Języka Angielskiego (4 semestry)
300 zł za semestr;
5. Kurs letni języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców
niebędących studentami UKSW (trzytygodniowy)
1400 zł za kurs;
5. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców – studentów przyjeżdżających
do UKSW w ramach programu LLP/Erasmus (1 semestr)
900 zł za kurs;
6. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
niebędących studentami UKSW:
a) zwykły (60 godzin)
1200 zł za kurs;
b) indywidualny (30 godzin)
2100 zł za kurs;
7. Kurs poradnictwa rodzinnego
400 zł za kurs;
8. Kurs z katechetyki (8 godzinny)
170 zł za kurs;
9. Kurs z komunikacji społecznej (8 godzin)
170 zł za kurs;
10.Kurs rzecznictwo medialne (50 godzin)
1500 zł za kurs;
11.Kurs pedagogiczno-katechetyczny (3 semestry)
500 zł za semestr;
12.Kurs pedagogiczny
a) studenci studiów I stopnia (4 semestry)
340 zł za semestr;
b) studenci studiów jednolitych magisterskich i studiów II stopnia
bez przygotowania pedagogicznego (4 semestry)
370 zł za semestr;
c) studenci studiów II stopnia kontynuujący przygotowanie
pedagogiczne po studiach I stopnia (2 semestry)
250 zł za semestr;
d) przedmiot emisja głosu (30 godz)
65 zł za kurs;
13.Warsztaty Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień (1 semestr)
a) osoba spoza UKSW
300 zł za warsztat;
b) osoba z UKSW
200 zł za warsztat;
14.Kursy i warsztaty w Uniwersytecie Otwartym UKSW:
a) kurs
12 zł za godz. dydaktyczną;
13 zł za godz. dydaktyczną;
b) kurs językowy
c) warsztat
20 zł za godz. dydaktyczną;
15. Kursy w Studium Języków Obcych
a) kurs języka nowożytnego 30 godzinny
350 zł za kurs;
b) kurs języka nowożytnego 60 godzinny
700 zł za kurs;

c) kurs specjalistyczny języka nowożytnego 30 godzinny
16. Zarządzanie dziedzictwem sakralnym
17. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju
18. Ekonomia w mediach - makroekonomia 80 godzinny
19. Ekonomia w mediach – rynek finansowy 80 godzinny
20. Ekonomia w mediach - rynek kapitałowy 80 godzinny
21. Mediacje pojednawcze w rodzinie (2 semestry)
22. Opieka nad dzieckiem do lat 3 (1 semestr)

500 zł za kurs;
1500 zł za kurs;
2500 zł za kurs;
1800 zł za kurs;
1800 zł za kurs;
1800 zł za kurs;
300 zł za semestr;
1650 zł za kurs.

§2
1. Dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku
akademickim 2011/2012:

I. Zajęcia dydaktyczne na wszystkich studiach
podyplomowych

równowartość 1500 euro za semestr.

II. Kursy dokształcające:
1.
2.
3.
4.
5.

Akademicki Kurs Typografii (1 semestr)
równowartość 1500 euro za semestr;
Akademicki Kurs Projektowania Fontów (1 semestr) równowartość 1500 euro za semestr;
Instruktorski kurs kwalifikacyjny Teatr (4 semestry) równowartość 1500 euro za semestr;
Profilowany Kurs Języka Angielskiego (4 semestry) równowartość 3000 euro za rok;
Kurs letni języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców
1400 zł za kurs;
niebędących studentami UKSW (trzytygodniowy)
6. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
niebędących studentami UKSW:
a) zwykły (60 godzin)
900 zł za kurs;
b) indywidualny (30 godzin)
1800 zł za kurs;
7. Kurs poradnictwa rodzinnego
400 zł za kurs;
8. Kurs z katechetyki (8 godzinny)
170 zł za kurs;
9. Kurs z komunikacji społecznej (8 godzin)
170 zł za kurs;
10. Kurs rzecznictwo medialne (50 godzin)
1500 zł za kurs;
11. Kurs pedagogiczno-katechetyczny (3 semestry)
równowartość 1500 euro za semestr;
12. Kurs pedagogiczny
a) studenci studiów I stopnia (4 semestry)
równowartość 1500 euro za semestr;
b) studenci studiów jednolitych magisterskich i studiów II stopnia
bez przygotowania pedagogicznego (4 semestry)
równowartość 1500 euro za semestr;
c) studenci studiów II stopnia kontynuujący przygotowanie
pedagogiczne po studiach I stopnia (2 semestry)
równowartość 1500 euro za semestr;
d) przedmiot emisja głosu (30 godz)
65 zł za kurs;

13. Warsztaty Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień (1 semestr)
a) osoba spoza UKSW
300 zł za warsztat;
b) osoba z UKSW
200 zł za warsztat.
14. Kursy i warsztaty w Uniwersytecie Otwartym UKSW:
a) kurs
12 zł za godz. dydaktyczną;
b) kurs językowy
13 zł za godz. dydaktyczną;
c) warsztat
20 zł za godz. dydaktyczną;
15. Kursy w Studium Języków Obcych
a) kurs języka nowożytnego 30 godzinny
350 zł za kurs;
b) kurs języka nowożytnego 60 godzinny
700 zł za kurs;
c) kurs specjalistyczny języka nowożytnego 30 godzinny
500 zł za kurs;
16. Zarządzanie dziedzictwem sakralnym
równowartość 1500 euro za kurs;
17. Dziedzictwo kulturowe w rozwoju
społeczno-ekonomicznym kraju
równowartość 1500 euro za kurs;
18. Mediacje pojednawcze w rodzinie
równowartość 3000 euro za kurs;
19. Opieka nad dzieckiem do lat 3
równowartość 1500 euro za kurs.

2. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o repatriacji, podejmujący naukę na studiach podyplomowych i kursach wnoszą opłaty
obniżone o 30%.
3. Cudzoziemcy przyjmowani na studia podyplomowe w pierwszym roku nauki wnoszą opłaty,
o których mowa w ust 1, podwyższone o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych
studiów.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3, wnosi się w przeliczeniu na złote polskie według średniego
kursu euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty te są wnoszone za cały okres nauki,
w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia.
5. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić
zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.

§3
Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 uiszczają opłatę
jednorazowo za cały rok akademicki w terminie do dnia 25 września lub w dwóch ratach w podziale
na dwa semestry: pierwsza rata do dnia 25 września i druga rata do dnia 15 lutego.

§4
1. Rezygnacja ze studiów podyplomowych lub kursu oraz skreślenie z listy uczestników w trakcie
roku akademickiego nie znosi zadłużenia uczestnika wobec Uczelni z tytułu zaległych opłat za usługi
edukacyjne.

2. Rezygnację z usług edukacyjnych świadczonych przez Uczelnię składa się na piśmie
w dziekanacie właściwego wydziału.
3. Do wyliczenia należności Uczelni z tytułu opłat za usługi edukacyjne stosuje się zasady określone
w §5 Uchwały nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
4. Należności Uczelni z tytułu opłat za usługi edukacyjne wylicza się dla poszczególnych studiów
podyplomowych i kursów proporcjonalnie do okresu korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni
w okresie wykładowym, według wzoru:
NP = O / 274 x L
(należy przyjąć zaokrąglenie w dół do pełnego złotego i odpowiednio pełnego euro)

gdzie:
NP – należność wyliczona proporcjonalnie do okresu korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni
w okresie wykładowym
O - opłata należna za rok akademicki za studia podyplomowe bądź kurs
L – liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się dnia
skreślenia z listy ani dnia rezygnacji )
274 – liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2011/2012, tj. od 01.10.2011r. do 30.06.2012 r.

§5
1. Zasady zwrotu opłaty za studia podyplomowe lub kursy w przypadku osób, które dokonały wpłaty
należności za cały rok akademicki lub za dany semestr, a następnie w trakcie roku akademickiego
złożyły pisemną rezygnację lub zostały skreślone z listy słuchaczy studiów podyplomowych bądź
kursu, reguluje §6 Uchwały nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku cudzoziemców podejmujących studia podyplomowe, opłaty za naukę podlegają
zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował
z kształcenia, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów podyplomowych zwraca się w wysokości
pomniejszonej o równowartość 200 euro.
3. Kwotę do zwrotu wylicza się dla poszczególnych kierunków studiów według wzoru:

KZ = K – (O / 274 x L)
(należy przyjąć zaokrąglenie w górę do pełnego złotego i odpowiednio pełnego euro)

gdzie:
KZ – kwota zwrotu w złotych wyliczona proporcjonalnie do okresu korzystania
z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym, po uwzględnieniu kwoty wniesionej przez
uczestnika opłaty za studia podyplomowe bądź kurs
O - opłata należna za rok akademicki za podyplomowe bądź kurs
K- kwota wpłacona przez słuchacza tytułem opłaty za studia
podyplomowe lub kurs dokształcający w roku akademickim 2011/2012
L – liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się dnia
skreślenia z listy ani dnia rezygnacji )
274 – liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2011/2012, tj. od 01.10.2011r. do 30.06.2012 r.

4. Zwrot wniesionej opłaty następuje na wniosek słuchacza złożony na piśmie w dziekanacie
właściwego wydziału. Wzór podania o zwrot opłaty za studia, studia doktoranckie, studia
podyplomowe i kursy określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia
24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

