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ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  

na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2015/2016 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 572 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. z 2006 r., Nr 190, poz. 1406 z późn. 

zm.) oraz § 38 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Dla osób będących obywatelami polskimi oraz dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust 2, 5 oraz 5a 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ustala się następujące wysokości opłat za 

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016: 

 

1) Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych: 

a) Wydział Teologiczny: 

 Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie (4 semestry)  1050 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Etyki w Warszawie (3 semestry)   900 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej (4 semestry)   750 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne (3 semestry)  1000 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego (4 semestry)  700 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Religioznawcze (2 semestry)   1000 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Teologii (4 semestry)  

  w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni    300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej (6 semestrów)  

  w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Płocku    300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej (6 semestrów)  

   w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni    300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej (6 semestrów)  

  w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Łomży    300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej (6 semestrów) 

   w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Łodzi    300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Etyki (3 semestry) 

  w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni    300 zł za semestr, 
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 Podyplomowe Studia Etyki (3 semestry)  

  w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Łomży     300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Kościelnymi (4 semestry)  

  w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni    300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa (4 semestry)  

  w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie  300 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego (4 semestry)  

  w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ożarowie Maz. 300 zł za semestr 

 Podyplomowe Studia Mariologii (4 semestry)  

  w Centrum Studiów Mariologicznych „ Kolbianum” w Paprotni  300 zł za semestr, 

b) Wydział Prawa Kanonicznego: 

 Podyplomowe Studium Sądownictwo i Administracja  

w Kościele (2 semestry)       2000 zł za semestr, 

c) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej: 

 Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki (4 semestry): 
 

– – semestr I - II       800 zł za semestr, 

– – semestr III - IV Filozofii  lub Etyki     800 zł za semestr, 

– – semestr III - IV  Filozofii i Etyki     1350 zł za semestr, 

 Podyplomowe  Studia Relacji Interpersonalnych  

 i Profilaktyki Uzależnień (4 semestry)     1400 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Bioetyki i Prawa Medycznego (2 semestry)  2000 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia  

 „Chrześcijańska Szkoła Przywództwa” (4 semestry)   2425 zł za semestr; 

d) Wydział Nauk Humanistycznych: 

 Podyplomowe Studium Logopedyczne (4 semestry)   1950 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego (2 semestry)  1450 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Wiedza o teatrze (3 semestry)   2100 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia glottodydaktyczne. 

Nauczanie języka polskiego jako obcego (2 semestry)   2000 zł za semestr, 

e) Wydział Nauk Pedagogicznych: 

 Podyplomowe Studia Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Tyflopedagogiką (3 semestry)    1800 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia nadające Kwalifikacje Nauczycielskie 

 i Przygotowanie Pedagogiczne (3 semestry)    1700 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą (2 semestry)   1800 zł za semestr, 

 Podyplomowe Studia Edukacja Włączająca i Integracyjna 

 Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (3 semestry)  1800 zł za semestr, 
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 Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna ze Wsparciem Ucznia 

 z Trudnościami Adaptacyjnymi (różnice kulturowe,  

 zmiana środowiska edukacyjnego) (3 semestry)     1800 zł za semestr, 

f) Wydział Studiów nad Rodziną: 

 Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie (4 semestry)     950 zł za semestr, 

 Studia Podyplomowe „Zarządzanie strategiczne w Państwie (2 semestry) 2100 zł za semestr, 

 Studia Podyplomowe „Coach Rodzinny” (3 semestry)   4000 zł za semestr, 

g) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 

 Studia Podyplomowe z Matematyki (3 semestry)   1600 zł za semestr, 

 Studia Podyplomowe Informatyka i Technologie 

Informacyjne dla Nauczycieli (3 semestry)    1600 zł za semestr, 

h) Wydział Prawa i Administracji: 

 Studia Podyplomowe (2 semestry)  

 „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”   2400 zł za semestr, 

 Studia podyplomowe „Prawo dowodowe” (2 semestry)   1500 zł za semestr, 

 Studia Podyplomowe (2 semestry)  

 „Przestępczość gospodarcza i skarbowa”     1500 zł za semestr, 

 Studia Podyplomowe (2 semestry) 

 „Prawno-gospodarcze aspekty zarządzania parafią”    1800 zł za semestr, 

 Studia Podyplomowe (2 semestry)  

 „Gospodarka nieruchomościami”     1900 zł za semestr, 

2) Kursy dokształcające: 
 

a) Akademicki Kurs Typografii (2 semestry): 

 I semestr         1950 zł, 

 II semestr        1000 zł, 

b) Kurs letni języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców 

niebędących studentami UKSW – kurs wakacyjny (3 tygodnie)  2000 zł za kurs, 

c) Intensywny letni kurs języka polskiego (4 tygodnie)   2500 zł za kurs, 

d) Kurs metodyczny dla nauczycieli  

języka polskiego jako obcego (1 tydzień)    800 euro za kurs, 

e) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców 

niebędących studentami UKSW – prowadzone w ciągu roku akademickiego: 

 zwykły (60 godzin)       1290 zł za kurs, 

 indywidualny (30 godzin)       2900 zł za kurs, 

f) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców przyjeżdżających do UKSW 

w ramach programu Erasmus+ (1 semestr)    870 zł za kurs, 

g) Intensywny kurs przygotowawczy do egzaminu centralnego 
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z języka polskiego na UKSW (3 tygodnie)    1600 zł za kurs, 

h) Roczny kurs języka polskiego jako obcego    9200 zł za kurs, 

i) Kursy Studium Języków Obcych: 

 kurs języka nowożytnego 30 godzinny     400 zł za kurs, 

 kurs specjalistyczny języka nowożytnego 30 godzinny   520 zł za kurs, 

j) Kurs poradnictwa rodzinnego (60 godz.)     600 zł za kurs, 

k) Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie (90 godz.)    900 zł za kurs, 

l) Kurs katechetyczno-pedagogiczny (3 semestry)    700 zł za semestr, 

m) Kurs Przygotowania Pedagogicznego 

 studenci I stopnia (4 semestry)      340 zł za semestr, 

 studenci studiów jednolitych magisterskich (4 semestry) 

i studiów II stopnia bez przygotowania pedagogicznego   370 zł za semestr, 

 kurs emisji głosu (30 godz.)      65 zł za kurs. 

n) Kurs dokształcający Migrantologia (1 semestr)    1200 zł za kurs, 

o) Kurs dokształcający Niezdolność konsensualna  

do zawarcia małżeństwa (1 semestr)     1500 zł za kurs, 

p) Kurs dokształcający Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych 

w życiu osób duchowych i konsekrowanych (1 semestr)   1000 zł za kurs, 

q) Kurs dokształcający Prawa i obowiązki wiernych 

we wspólnocie Kościoła (1 semestr)     700 zł za kurs, 

r) Kurs dokształcający Rozwiązanie małżeństwa  

w prawie kanonicznym (1semestr)     1000 zł za kurs, 

s) Kurs dokształcający Małżeństwa mieszane (1 semestr)   1200 zł za kurs, 

t) Kurs dokształcający Zarządzanie i administracja  

w instytucjach zakonnych (1 semestr)     1600 zł za semestr, 

u) Kurs dokształcający Procedury prawno-karne  

w instytutach życia konsekrowanego (1 semestr)    900 zł za kurs, 

v) Warsztaty Podyplomowego Studium Relacji  

interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień: 

 osoba spoza UKSW       300 zł za warsztat, 

 osoba z UKSW        200 zł za warsztat. 

 

§ 2 

1. Dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku 

akademickim 2015/2016: 

 

1) Zajęcia dydaktyczne na wszystkich studiach podyplomowych – równowartość 1500 euro za semestr; 
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2) Kursy: 

a) Akademicki Kurs Typografii (2 semestry): 

 I semestr         1950 zł, 

 II semestr        1000 zł, 

b) Kurs letni języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców  

niebędących studentami UKSW – kurs wakacyjny (3 tygodnie)  2000 zł za kurs, 

c) Intensywny letni kurs języka polskiego (4 tygodnie)   2500 zł za kurs, 

d) Kurs metodyczny dla nauczycieli 

języka polskiego jako obcego (1 tydzień)    800 euro za kurs, 

e) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców 

niebędących studentami UKSW – prowadzone w ciągu roku akademickiego: 

 zwykły (60 godzin)       1290 zł za kurs, 

 indywidualny (30 godzin)       2900 zł za kurs, 

f) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców przyjeżdżających do UKSW 

w ramach programu Erasmus+ (1 semestr)    870 zł za kurs, 

g) Intensywny kurs przygotowawczy do egzaminu centralnego 

z języka polskiego na UKSW (3 tygodnie)    1600 zł za kurs, 

h) Roczny kurs języka polskiego jako obcego    9200 zł za kurs, 

i) Kursy Studium Języków Obcych: 

 kurs języka nowożytnego 30 godzinny (grupa-12 osób)   400 zł za kurs, 

 kurs specjalistyczny języka  

 nowożytnego 30 godzinny (grupa-12 osób)    520 zł za kurs, 

j) Kurs katechetyczno-pedagogiczny (3 semestry)    500 zł za semestr, 

k) Kurs dokształcający Migrantologia (1 semestr)    1200 zł za kurs, 

l) Kurs dokształcający Niezdolność konsensualna  

do zawarcia małżeństwa (1 semestr)     1500 zł za kurs, 

m) Kurs dokształcający Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych 

w życiu osób duchowych i konsekrowanych (1 semestr)   1000 zł za kurs, 

n) Kurs dokształcający Prawa i obowiązki wiernych 

we wspólnocie Kościoła (1 semestr)     700 zł za kurs, 

o) Kurs dokształcający Rozwiązanie małżeństwa  

w prawie kanonicznym (1semestr)     1000 zł za kurs, 

p) Kurs dokształcający Małżeństwa mieszane (1 semestr)   1200 zł za kurs, 

q) Kurs dokształcający Zarządzanie i administracja  

w instytucjach zakonnych (1 semestr)     1600 zł za semestr, 

r) Kurs dokształcający Procedury prawno-karne  
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w instytutach życia konsekrowanego (1 semestr)    900 zł za kurs, 

s) Warsztaty Podyplomowego Studium Relacji  

  Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień: 

 osoba spoza UKSW       300 zł za warsztat, 

 osoba z UKSW        200 zł za warsztat. 

 

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. 

 

§ 3 

1. Uczestnicy studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 uiszczają opłatę jednorazowo za cały rok 

akademicki w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego 

miesiąca w okresie wykładowym. Wysokości rat określi Kierownik studiów podyplomowych przed 

rozpoczęciem kształcenia i do dnia 30 września przekaże je do Kwestury celem uzupełnienia cenników w 

systemie USOS. 

2. 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. 

 

§ 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 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. z późn. zm. 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 / 273 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 kursy dla kierunku i roku studiów, 

z uwzględnieniem zadeklarowanego systemu wnoszenia opłat, zwolnień z opłat itp..  

L – liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się dnia 

skreślenia z listy ani dnia rezygnacji ze studiów)  

273 – liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2015/2016, tj. od 01.10.2015 r. do 

30.06.2016 r., 
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a w przypadku krótkoterminowych kursów (okres trwania krótszy niż jeden semestr) należności Uczelni z 

tytułu opłat edukacyjnych obliczane są proporcjonalnie do udziału uczestnika w kursie. 

 

§ 5 

1. Zasady zwrotu opłaty za studia podyplomowe i 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 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. z późń. zm. 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 studiów podyplomowych i kursów według wzoru: 

 

KZ = K - (O / 273 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 

O – opłata należna za rok akademicki za studia podyplomowe bądź kursy dla kierunku i roku studiów, 

z uwzględnieniem zadeklarowanego systemu wnoszenia opłat, zwolnień z opłat itp. 

K – kwota wpłacona przez uczestnika tytułem opłaty za studia podyplomowe lub kursy dokształcające 

w roku akademickim 2015/2016 

L – liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się dnia 

skreślenia z listy ani dnia rezygnacji ze studiów)  

273 – liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2015/2016, tj. od 01.10.2015 r. do 

30.06.2016 r. 

a w przypadku krótkoterminowych kursów (okres trwania krótszy niż jeden semestr) kwota zwrotu 

obliczana jest proporcjonalnie do udziału uczestnika w kursie. 

 

4. Zwrot wniesionej opłaty następuje na wniosek słuchacza złożony na piśmie w dziekanacie właściwego 

wydziału. Wzór podania o zwrot opłaty za studia podyplomowe i kursy określa załącznik do Uchwały nr 

19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad pobierania 

opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 

2015/2016. 

 

  REKTOR UKSW 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 


