
Regulamin opłat na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia - r. ak. 2013/2014 

REGULAMIN OPŁAT CZESNEGO 
STUDIA NIESTACJONARNE – ZAOCZNE II STOPNIA 

2- LETNIE MAGISTERSKIE ISNS – II rok 
 

Rok akademicki 2013/14  
 
Opłaty za studia mogą być wnoszone za rok studiów: jednorazowo,  
w  dwóch lub dziesięciu ratach.  

 
Terminy wnoszenia opłat za II rok: 

I semestr – do 19 października  2013 r. 
II semestr – do 22 lutego 2014 r. 

 
• Bez uregulowania bieżących opłat za studia studenci nie będą mogli 
uczestniczyć w zajęciach. 
• Rozłożenie czesnego na 2 lub 10 rat nie wymaga składania podania. 
Podania zawierające inne propozycje rozłożenia czesnego na raty nie będą 
przyjmowane. 
• Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się 
o stypendium socjalne lub/i zapomogi (inf. w Sekcji Socjalnej tel. 55 31 623) 
 
• Opłata jednorazowa za rok nauki wynosi 5.500 (płatne do 19 
października 2013r.). Warianty opłat: 

 
A.        5.500 zł (płatne jednorazowo):  w terminie do 19 października 2013 
 
B.       5.500 zł (płatne semestralnie), w tym: 

               2.750 zł – za semestr zimowy                         w terminie do 19 października 2013                
          2.750 zł – za semestr letni                              w terminie do 22 lutego 2014 

 
          C.        5.500 zł (płatne w dziesięciu ratach), w tym: 

                                      550 zł                                                             w terminie do 19 października 2013 
             550 zł                                                         w terminie do 10 listopada 2013 
             550 zł                                                            w terminie do 10 grudnia 2013 

                               550 zł                                                             w terminie do 10 stycznia 2014 
                               550 zł                                                             w terminie do 10 lutego  2014 

                                      550 zł                                                              w terminie do 10 marca  2014 
             550 zł                                                          w terminie do 10 kwietnia 2014 
             550 zł                                                             w terminie do 10 maja 2014 

                               550 zł                                                              w terminie do 10 czerwca 2014 
                  550 zł                                                               w terminie do 10 lipca 2014 
 

 
• Opłata za powtarzanie roku studiów – 5.000 zł 
• Opłata za „warunek” – powtarzanie przedmiotu oraz za przedmiot 

będący różnicą programową–  
 – 200 zł (przedmiot semestralny – 30 godz.); 

– 400 zł (przedmiot roczny pow. 30 godz.) 
OPŁATĘ  ZA WARUNEK DOSTARCZAMY RAZEM Z PODANIEM 

O WARUNKOWE ZALICZENIE ROKU 
 

Numer konta ISNS: 
 

Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) – ISNS studia zaoczne 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa 

37 11602202 0000 0000 60849499 
(Należy podać: imię i nazwisko, rok studiów sem.1 lub 2, 

ew. rata 1/10, studia II stopnia zaoczne 

 


