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Załącznik nr 2 do uchwały nr 21 
Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka, Oriental Studies – Inner 

Asia: Mongolian and Tibetan Studies, orientalistyka, orientalistyka – afrykanistyka, orientalistyka – arabistyka, 
orientalistyka – egiptologia, orientalistyka – hebraistyka, orientalistyka – indologia, orientalistyka – iranistyka, 

orientalistyka – japonistyka, orientalistyka – koreanistyka, orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego, 
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia, orientalistyka – sinologia, orientalistyka – turkologia, Religions Of Asia 

And Africa: Buddhism, Islam and Others z dnia 22 lutego 2022 r. 
w sprawie zaopiniowania wysokości opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Orientalistycznym w roku 

akademickim 2022/2023 
 
 

Opłaty za usługi edukacyjne 
dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 
 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - afrykanistyka  
 

(uwaga: studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka - afrykanistyka nie zostaną uruchomione w przypadku 
zatwierdzenia przez Senat UW studiów drugiego stopnia na kierunku African Studies) 

 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - arabistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - indologia 
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L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - iranistyka  
 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 
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3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - japonistyka 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

 
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 

 
kierunek studiów: orientalistyka - koreanistyka 

 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
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jednak niż 
1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - mongolistyka i tybetologia 
 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - sinologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 
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2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: orientalistyka - turkologia 
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
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kierunek studiów: orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego  
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie roku studiów 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
 

kierunek studiów: studia wschodnie  
 

L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej  Wysokość 
opłaty 

1) Studia stacjonarne:  

pierwszego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 4120 euro 

drugiego stopnia – opłata za rok studiów  

opłata jednorazowa 3090 euro 

2) Powtarzanie zajęć: 
 
powtarzanie semestru studiów  
 

 
 
suma opłat 

za każdy 
powtarzany 

przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

930 zł 

powtarzanie roku studiów suma opłat 
za każdy 

powtarzany 
przedmiot 
nie więcej 
jednak niż 

1860 zł 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 30-godzinnego na studiach stacjonarnych 
(w przypadku innej liczby godzin opłata – proporcjonalnie)   

470 zł 
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powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia studiów w 
okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu 
niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium na skutek niezłożenia pracy 
dyplomowej przewidzianej w programie studiów 

opłata w 
wysokości 

1/10 opłaty 
należnej za 

powtarzanie 
roku 

studiów 
 

3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 
 
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - 
przedmiot semestralny 30-godzinny na studiach stacjonarnych (w przypadku innej liczby 
godzin opłata - proporcjonalnie)   

 
 
 

420 zł 

 
 

 

sporządził  sprawdził  zatwierdził 
     

_______________  _______________  _______________ 

 


