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Tabela opłat dla studentów rozpoczynaj ących studia w roku akademickim 2022/2023 

 
JEDNOSTKA DYDAKTYCZNA  WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

 
kierunek studiów: pedagogika; pedagogika przedszkol na i wczesnoszkolna; 

pedagogika specjalna 
 

L.p.  Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej  Wysoko ść opłaty  
1) Studia niestacjonarne – zaoczne:   

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów   
opłata jednorazowa 4800 zł 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata  2500 zł 
II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 5300 zł 
I rata  2500 zł 
II rata  1600 zł 
III rata  1200 zł 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów   
opłata jednorazowa 4800 zł 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata  2500 zł 
II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 5300 zł 
I rata  2500 zł 
II rata  1600 zł 
III rata  1200 zł 

jednolite magisterskie – opłata za rok studiów   
opłata jednorazowa 4800 zł 
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5000 zł 

I rata  2500 zł 
II rata  2500 zł 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 5300 zł 
I rata  2500 zł 
II rata  1600 zł 
III rata  1200 zł 

2) Powtarzanie zaj ęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

suma opłat za 
każdy powtarzany 
przedmiot nie 
więcej jednak niż 
4500 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. studia stacjonarne/16 godz. 
studia niestacjonarne) 

 
400 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz. studia stacjonarne/30 godz. 
studia niestacjonarne) 

 
800 zł 

powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 800 zł 
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 stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich – opłata za rok 

 
 
 
 
 
450 zł 
 

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 za rok 

 
 
400 zł 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku – opłata za zajęcia 30 godzin 

400 zł 
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opłaty  
1) Powtarzanie zaj ęć: 

powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce (10 
godz.) 

150 zł 

powtarzanie przedmiotu Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 200 zł 
powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego (30 godz.) 195 zł 
powtarzanie przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej 150 zł 

2) Zajęcia nieobj ęte programem studiów : 
dodatkowe zajęcia z języka obcego (60 godz.) 

 
1090,20 zł 

dodatkowa weryfikacja biegłości językowej poza programem studiów 150 z 
opłata za weryfikację biegłości językowej dla uczestników spoza UW 300 zł 
opłata za zajęcia ogólnouniwersyteckie dla uczestników spoza UW (30 godz.) 545,10 zł 
opłata za zajęcia ogólnouniwersyteckie dla uczestników spoza UW (45 godz.) 817,65 zł 
opłata za zajęcia ogólnouniwersyteckie dla uczestników spoza UW (60 godz.) 1090,20 zł 
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (30 godz.) 195 zł 
zajęcia nieobjęte programem studiów prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, 
a nieokreślone w niniejszym wykazie – opłata wg liczby godzin przypisanych 
do przedmiotu (za 30 godz.) 

 
 
200 zł 

  


