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Załącznik  
do zarządzenia nr 6 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki  

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 
na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki 

§ 1 

Pomagisterskie studium logopedyczne 

1) wysokość opłat 

Lp. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysoko ść opłaty 

1) 

Studia podyplomowe:  
 
opłata za semestr studiów 

opłata jednorazowa 

 
 
 

2000 zł 
opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 2200 zł 

I rata 900 zł 
II rata  700 zł 
III rata  600 zł 

2) 

Powtarzanie zaj ęć: 
 
powtarzanie roku studiów i warunkowy wpis na rok następny  

suma opłat za każdy 
powtarzany przedmiot, nie 

więcej jednak niż 4000 zł (w 
ratach nie więcej niż 4400 zł) 

opłata w trzech ratach – łącznie, w tym: 4400 zł 
I rata  1800 zł 
II rata  1400 zł 
III rata  1200 zł 

powtarzanie* przedmiotu (5 godz.) 55 zł 
powtarzanie* przedmiotu (10 godz.)  110 zł 
powtarzanie* przedmiotu (15 godz.) 165 zł 
powtarzanie* przedmiotu (20 godz.) 220 zł 
powtarzanie* przedmiotu (25 godz.) 275 zł 
powtarzanie* przedmiotu (z wyjątkiem seminarium 
dyplomowego) (30 godz.) 

330 zł 

powtarzanie* praktyk  
20 zł  

za każdą godzinę praktyk 
powtarzanie* seminarium dyplomowego 350 zł 
wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego 
w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia 
z listy uczestników w związku z niezłożeniem egzaminu 
dyplomowego po uzyskaniu absolutorium 

550 zł 

wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego 
po skreśleniu z uwagi na niezaliczenie poprawkowego 
egzaminu dyplomowego** 

300 zł 
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* Dotyczy również uzupełniania różnic programowych. 

** Niezaliczenie poprawkowego egzaminu dyplomowego skutkuje koniecznością powtarzania 
seminarium dyplomowego. 

Dwukrotne niezaliczenie przedmiotu skutkuje koniecznością powtarzania zajęć. 

Wznowienie studiów po upływie dwóch lat od daty skreślenia skutkuje koniecznością uzupełnienia 
różnic programowych. 

2) Terminy wnoszenia opłat 

 I semestr II semestr III semestr IV semestr 

opłata jednorazowa 4.03.2022 4.10.2022 4.03.2023 4.10.2023 

opłata 
w ratach 

I rata 4.03.2022 4.10.2022 4.03.2023 4.10.2023 

II rata 4.04.2022 4.11.2022 4.04.2023 4.11.2023 

III rata 4.05.2022 4.12.2022 4.05.2023 4.12.2023 

3) Zasady wnoszenia opłat 

Opłaty należy wnosić na konto: 97 1160 2202 0000 0000 4543 1821. 


