ZARZĄDZENIE Nr 45/2017
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie § 117 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
zarządza się, co następuje:
§1

1. Dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających ustala się następujące wysokości
opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:
1) Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:
a) Wydział Teologiczny:
- Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie (4 semestry)
1050 zł za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii A (moduł teologiczny) (4 semestry) 750 zł za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii B (moduł katechetyczny) (4 semestry) 250 zł za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii C (moduł pedagogiczny) ( 4 semestry) 250 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej (4 semestry)
750 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego (4 semestry)
700 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Dziennikarstwa (2 semestry)
1950 za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni (4 semestry)
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Płocku ( 6 semestrów)
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni (6 semestrów)
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Łomży (6 semestrów
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Etyki
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni (3 semestry)
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Kościelnymi
w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni (4 semestry)
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa (Centrum Teologii
Apostolstwa „Pallottianum” w Ożarowie Maz. ( 4 semestry)
300 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego w Centrum Teologii
Apostolstwa „Pallottianum” w Ożarowie Maz.( 4 semestry)
300 zł za semestr,
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- Podyplomowe Studia Mariologii (4 semestry)
w Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” w Paprotni
- Podyplomowe Studium Misjologiczne w Centrum
Formacji Misyjnej (6 semestrów)
b) Wydział Prawa Kanonicznego:
- Podyplomowe Studium Sądownictwo i Administracja
w Kościele (2 semestry)

300 zł za semestr,
300 zł za semestr;

2000 zł za semestr;

c) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej:
- Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki (2 semestry):
- Podyplomowe Studia Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień (4 semestry)
- Podyplomowe Studia Bioetyki i Prawa Medycznego (2 semestry)
- Podyplomowe Studia Monitoring Środowiskowy i Mediacje
w Konfliktach Ekologicznych (2 semestry)
- Podyplomowe Studia 360 Stopni w Marketingu
Społecznym (2 semestry)
- Podyplomowe Studia Skuteczna Komunikacja
w Nowych Mediach (2 semestry)
- Podyplomowe Studia Szkoła Kreatywnych Liderów (2 semestry)

2500 zł za semestr,
2500 zł za semestr;

d) Wydział Nauk Humanistycznych:
- Podyplomowe Studium Logopedyczne (4 semestry)
semestr I-II
semestr III-IV
- Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego (2 semestry)
- Podyplomowe Studia Wiedza o Teatrze (3 semestry)
- Podyplomowe Studia Glottodydaktyczne (2 semestry)

2150 zł za semestr,
1950 zł za semestr,
1450 zł za semestr,
2100 zł za semestr,
2100 zł za semestr;

1650 zł za semestr,
1400 zł za semestr,
2200 zł za semestr,
342,50 zł za semestr,
2500 zł za semestr,

e) Wydział Nauk Pedagogicznych:
- Podyplomowe Studia Pedagogika osób z niepełnosprawnością
intelektualną i Tyflopedagogiką (3 semestry)
1900 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia nadające kwalifikacje nauczycielskie
i przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)
1700 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia zarządzanie Oświatą (2 semestry)
1900 zł za semestr,
- Podyplomowe Studia edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe,
zmiana środowiska edukacyjnego) (3 semestry)
1900 zł za semestr;
f) Wydział Studiów nad Rodziną:
- Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie (4 semestry)
- Studia Podyplomowe „Coach Rodzinny” (3 semestry)
g) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:
- Studia Podyplomowe z Matematyki (2 semestry)
- Studia Podyplomowe Informatyka i Technologie
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1000 zł za semestr,
4000 zł za semestr;

1600 zł za semestr,

Informacyjne dla Nauczycieli (2 semestry)
h) Wydział Prawa i Administracji:
- Studia Podyplomowe (2 semestry) „Ochrona danych
osobowych i informacji niejawnych”

1600 zł za semestr;

2250 zł za semestr;

i) Wydział Nauk Historyczny i Społecznych:
- Studia Podyplomowe Zarządzanie i Polityka Publiczna (2 semestry) 1800 zł za semestr,
jednorazowa wpłata za cały rok
3500 zł za rok;
2) Kursy dokształcające:
a) Akademicki Kurs Typografii (2 semestry):
- I semestr
1950 zł,
- II semestr
1100 zł,
b) Kurs letni języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców
niebędących studentami UKSW – kurs wakacyjny (3 tygodnie)
1700 zł za kurs,
c) Intensywny letni kurs języka polskiego (4 tygodnie)
2100 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)
2500 zł za kurs,
f) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców przyjeżdżających do UKSW
w ramach programu Erasmus+ (1 semestr)
640 zł za kurs,
g) Intensywny kurs przygotowawczy do egzaminu centralnego
z języka polskiego na UKSW (3 tygodnie)
1700 zł za kurs,
h) Roczny kurs języka polskiego jako obcego 600 godz. Dydaktycznych
(2 semestry)
10000 zł za kurs,
i) Roczny intensywny indywidualny kurs języka polskiego
i kultury polskiej 330 godzin dydaktycznych ( 2 semestry)
20000 zł za kurs,
j) Kurs poradnictwa rodzinnego (60 godz.)
800 zł za kurs,
k) Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie (90 godz.)
1000 zł za kurs,
l) Kurs procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych
w życiu osób duchowych (1 semestr)
1600 zł za kurs
m) Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego kurs
dokształcający dla doktorantów (2 semestry)
2700 za kurs,
n) Kurs opodatkowanie kościelnych jednostek
o) organizacyjnych i osób duchownych ( 1 semestr)
1600 zł za kurs,
p) Kurs zarządzanie i administracja w instytucjach
zakonnych (1 semestr)
1600 zł za kurs,
q) Kurs rozwiązanie małżeństwa w prawie
r) kanonicznym (1 semestr)
1600 zł za kurs.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wyrażone w walucie euro, wnosi się w przeliczeniu na złote polskie
według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
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§2
1. Uczestnicy studiów podyplomowych 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 2017 r. przekaże je do Kwestury celem uzupełnienia
cenników w systemie USOS.
2. Uczestnicy kursów dokształcających uiszczają opłatę jednorazowo za cały rok akademicki
w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia lub w ratach w podziale na dwa semestry. Terminy
wymagalności rat określi kierownik kursu.
§3
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 jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe lub kurs.
3. Do wyliczenia należności Uczelni z tytułu opłat za usługi edukacyjne stosuje się zasady określone w
Uchwale Senatu 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 / OW 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 wykładowy;
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);
OW - liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2017/2018, tj. dla całego roku
akademickiego przyjmuje się liczbę 273, dla jednego semestru przyjmuje się liczbę 137.
a w przypadku krótkoterminowych kursów (okres trwania krótszy niż jeden semestr) należności
Uczelni z tytułu opłat edukacyjnych obliczane są proporcjonalnie do udziału uczestnika w zjazdach
kursu.
§4
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
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kursu, regulują przepisy Uchwały Senatu UKSW 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.
3. Kwotę do zwrotu wylicza się dla poszczególnych studiów podyplomowych i kursów według wzoru:
KZ = K - (O / OW 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 2017/2018;
L - liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się
dnia skreślenia z listy ani dnia rezygnacji ze studiów)
OW - liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2017/2018, tj. dla całego roku
akademickiego przyjmuje się liczbę 273, dla jednego semestru przyjmuje się liczbę 137.
a w przypadku krótkoterminowych kursów (okres trwania krótszy niż jeden semestr) kwota zwrotu
obliczana jest proporcjonalnie do udziału uczestnika w zjazdach kursu.
4. Zwrot wniesionej opłaty następuje na wniosek słuchacza złożony na piśmie w dziekanacie jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe lub kursy .Wzór podania o zwrot opłaty za studia
podyplomowe i kursy określa załącznik do Uchwały Senatu UKSW 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 2017/2018.
R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
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