
Zal4cznik nr 11 do Protokolu nr 2 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW z dnia 28 wrzenia 2016 r.

Uchwala nr 26/2016

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 28 wrzenia 2016 r.

w sprawie przyjecia Regulaminu oplat za rok akademicki 2016/2017 na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwaly nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie zasad pobierania oplat za uslugi edukacyjne, (Obwieszczenie nr 11
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu uchwaly Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie zasad pobierania oplat za ushagi edukacyjne, Monitor UW z 2015 r. poz. 218) oraz
§ 17 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW (Monitor UW z 2015 r., poz. 71) uchwala sic, co
nastçpuj e:

§ 1.

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
uchwala Regulamin oplat za rok akademicki 2016/2017, którego treá stanowi zahlcznik do
Uchwaly.

§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem pocljçcia.

Glosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Statutowy skiad Rady Wydzialu: 49
Liczba obecnych: 40 osób.
Glosów wanych: 40
Glosów niewanych: 0

Liczba glosów ,,tak”: 40
Liczba glosów ,,nie “: 0
Liczba glosów ,,wstrzymujcych sic”: 0
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Zalqcznik do uehwaly or 25/20 16 Rady Wydzialu
Dziennikaistwa, Iuformacji i Bibliologii UW

z dnia28 wrzenia 2016 r.

jüiliii1iFkáiidciikkT2Ui6J2Oi7 na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologli Uniwersytetu Warszawskiego

Zgodnie z decyzj4 Rady WydziaIu Dziermikarstwa, Informacji i Bibliologii ustala sic
nastçpujqce terminy wnoszenia oplat na studiach niestacjonarnych i stacjonamych liii stopnia,
studiach podyplomowych, niestacjonarnych studiach doktoranckich i kursach
doksztalcaj cych:

§1
1. Oplata za studia niestacjonarne jest wnoszonajednorazowo lub w ratach.

2. Oplata za niestacjonarne studia doktoranckie jest wnoszonajednorazowo lub w ratach.

3. Oplata za studia podyplomowe jest wnoszona jednorazowo (oplata semestralna) lub w
ratach.

4. Oplata za kurs doksztalcajqcy jest wnoszona jednorazowo.

5. Oplata za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalajcych wynikOw w nauce;
zajçcia nieobjçte planem studiów, niewliczane do limitu okre1onego zgodnie z § 2 pkt. 13
Regulaminu Studiów; zajçcia nieobjçte planem studiOw, na które student sic zapisal, ale
ich nie zaliczyl; za ksztalcenie na dodatkowej specjalizacji, jee1i student okre1i, ze chce
skorzystaé z dodatkowych zajçá za odp1atnoci, pomimo e nie przekroczyl limitu
okre1onego zgodnie z § 2 pkt. 13 Regulaminu Studiów na UW, wnoszona jest w terminie
wskazanym w niniejszym regulaminie.

6. Oplata za powtarzanie lektoratu, egzaminu z jçzyka obcego i zajçé z wychowania
fizycznego, w wysokoci ustalonej przez odpowiednie jednostki organizacyjne, studenci
WDIiB wnoszq w trybie okre1onym przez w1aciwejednostki UW, na rachunki bankowe
wskazane przez tejednostki.

7. Oplata za powtarzanie etapu studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym
regulaminie.

8. Studenci I doktoranci korzystajcy z kredytu lub poyczki udzielonych na podstawie
ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich mogq uiszczaá oplaty
w ratach miesiçcznych w kwocie jak przy wplacie jednorazowej, pod warunkiem ziecenia
bankowi przekazywania rat kredytu lub poyczki na indywidualny rachunek bankowy, o
ktOrym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej uchwaly.

9. Oplata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w
USOS (z wyhczeniern oplat okrelonych w § 1 ust. 6 niniejszej uchwaly).

10. Od wplat nieterminowych pobierane s odsetki ustawowe za opónienie.



§2

1. Wysokoé oplat ustala Rektor UW.
2Wykäioi51at ogTaszanyjëst przeiRëktora UWna stronfeintemetowej UW.

§3
1. Studenci studiów niestacjonamych (wieczorowych i zaocznych) I i II stopnia wnoszq

opiaty za ksztaicenie w nastçpujqcych terminach:
a) osoby wnoszce opiate roczn4jednorazowo:

studenci kierunków Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Dziennikarstwo i
medioznawstwo, Logistyka i administrowanie w mediach:

— do 26 wrzenia 2016 r.
— do 17 padziernika 2016 r. — przyjçci na pierwszy rok

studenci kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:
— do 23 padziernika 2016 r.

b) osoby wnoszqce opiatç semestra1n jednorazowo (dotyczy kierunku Informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo):

— do 23 padziernika 2016 r. - za semestr zimowy
— do 06 marca 2017 r. - za semestr letni

c) osoby wnoszce opiatç roczn w ratach (dotyczy kierunku Dziennikarstwo I
komunikacja spoleczna, Dziennikarstwo I medioznawsiwo, Logistyka 1 administrowanie
w mediach):

— do 26 wrzenia 2016 r. - I rata
— do 17 padziernika 2016 r. — przyjçci na pierwszy rok
— do 06 lutego 2017 r. - II rata

d) osoby wnoszce oplatç semestra1n w ratach (dotyczy kierunicu Informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo):
Za semestr zimowy:
oplata w dwóch ratach:

— do 23 padziernika 2016 r. - I rata
— do 04 grudnia 2016 r. - II rata

oplata w trzech ratach:
— do 23 padziernika 2016 r. - I rata
— do 20 listopada 2016 r. - II rata
— do 15 stycznia 2017 r. - III rata

Za semestr letni:
oplata w dwóch ratach:

— do 06 marca 2017 r. - I rata
— do 16 kwietnia 2017 r. - II rata

oplata w trzech ratach:
— do06marca20l7r.-Irata
— do 02 kwietnia 2017 r. - II rata
— do 21 maja 2017 r. - III rata

2. Osoby przyjçte na I rok studiów niestacjonarnych w ostatnich turach rekrutacji (po 15
wrzenia 2016 r.) na kierunek Dziennikarstwo 1 komunikacja spoleczna, Dziennikarslwo i
medioznawstwo lub Logistyka I administrowanie w mediach, wiosz roczn oplatç
jednorazowo do dnia 27 padziernika 2016 r. W przypadku wyboru planu wpiat w dwOch
ratach — wplacaj pierwsz4 ratç do dnia 27 padziernika 2016 r. Uprawnienie do wniesienia



opiaty we wskazanych wyej terminach potwierdzaj komisje rekrutacyjne lub sekretariaty
studiów (na podstawie posiadanej dokumentacji).

3StthIiciid&iémcy adh yñaiTãihwkupo1skimna zasadidTatnoci
wnosz opiatç za studia semestralnie (dotyczy kierunku Dziennikarstwo i komunikacja
spo?eczna, Dziennikarstwo i medioznawstwo, Logistyka I administrowanie w mediach):

— do 26 wrzenia 2016 r. (50%)- za semestr zimowy
— do 27 padziernika 2016 r. — studenci przyjçci na I rok studiów
— do 06 lutego 2017 r. (50%)- za semestr letni

§4
1. Sluchacze studiów podyplomowych i uczestnicy niestacjonarnych studiów

doktoranckich wnosz opiaty za studia w nastçpujcych terminach:
— do 28 padziernika 2016 r. — za semestr zimowy
— do 10 marca 2017 r. - za semestr letni

2. Na indywidualny wniosek sluchacza/ uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich
i za zgod4 Dziekana shichacz/ uczestnik moe wnosié oplatç semestra1n w dwOch ratach:
Za semestr zimowy:

— do 28 padziernika 2016 r. (50%) -1 rata
— do 25 listopada 2016 r. (50%).- II rata
Za semestr letni:
— do 10 marca 2017 r. (50%)- I rata
— do 14 kwietnia 2017 r. (50%).- II rata

3. Uczestnicy kursów doksztalcaj4cych wnoszq opiate w terminie 7 dni od dnia rozpoczçcia
kursu, tj. od dnia pierwszego zjazdu).

§5
Oplata za ksztalcenie na dodatkowej specjalizacji, jee1i student okre1i, ze chce skorzystaá z
dodatkowych zajçá za odplathoci, pomimo ze nie przekroczyi limitu okre1onego zgodnie z
§ 2 pkt. 13 Regulaminu Stucliów na UW, wnoszona jest jednorazowo w nastçpujcych
terminach (dotyczy studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna,
Dziennikarstwo i medioznawstwo, Logistyka i administrowanie w mediach):

— do 28 padziernika 2016 r. — oplata semestralna za semestr zimowy
— do 06 lutego 2017 r. - oplata semestralna za semestr letni

§6
1. Studenci studiów stacjonamych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku

Dziennikarstwo I komunikacja spoleczna, Dziennikarstwo I medioznawstwo, Logistyka I
administrowanie w mediach wnosz opiaty za:

• powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowa1ajcych wyników w nauce;
• zajçcia nieobjçte planem studiów, niewliczane do limitu okre1onego w § 2 pkt 13

Regulaminu Studiów na UW,
w nastçpujcych terminach:
— do 28 padziernika 2016 r. - za zajçcia w semestrze zimowym
— do 17 marca 2017 r. - za zajçcia w semestrze letnim



2. Studenci studiów niestacjonarnych wnosz oplaty za ksztalcenie w zwiqzku z
powtarzaniem etapu studiów w terminach wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszego
regulaminu.

3. Studenci studiów stacjonarnych wnosz oplaty za ksztalcenie w zwhzku z
powtarzaniem etapu studiów w nastçpujcych terminach:
a) osoby wnoszce oplatç rocmjednorazowo:

— do 28 padziernika 20.16 r.
b) osoby wnoszce oplatç w ratach:

— do 28 pazdziernika 2016 r. - I rata
— do 06 lutego 2017 r. - II rata

4. Oplaty za zajçcia nieobjçte planem studiów, na które student sic zapisal, ale ich nie
zaliczyl wnosi sic w terminie czterech tygodni od daty zakoñczenia semestru, w którym
odbywaly sic zajçcia i zwizane z nimi zaliczenia lub egzaminy. 0 niezaliczeniu takich
zajçã student ma obowiqzek poinformowaá na pimie sekretariat studiów w terminie 7 dni
od daty zakoñczenia semestru, w którym odbywaly sic zajçcia i zwizane z mimi zaliezenia
lub egzaminy.

5. Studenci studiów stacjonamych i niestacjonamych I i II stopnia na kierunku Informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo wnosz oplaty za powtarzanie i warunkowe zaliezenie roku
jednorazowo do dnia 23 stycznia 2017 r.

§7
Studenci podejmujcy studia niestacjonarne p0 wznowieniu lub przeniesieniu z innej
uczelni (wydzialu, kierunku) wnosz oplatç za ksztalcenie na studiach niestacjonarnych
zgodnie z decyzjq o przyjçciu na studia oraz z treci4 zahczmika do umowy o odplatnoci za
studia. Prawo do wplaty w kwocie przewidzianej dia wplatyjednorazowej przyslugujejedynie
tym studentom, którzy ziozyli wnioski o przeniesienie lub wznowienie studiów przynajmniej
na miesic przed rozpoczçciem roku akademickiego 2016/17. W przypadku niespelnienia tego
warunku student ma obowizek wniesienia oplaty w wysokoci wymaganej dia wplaty w
dwóch ratach.

§8
1. Student studiów niestacjonarnych kontynuujqcy naukç ma obowizek zloenia

owiadczenia o wyborze indywidualnego planu platnoci za rok akademicki 2016/17
poprzez Usosweb WDIiB oraz w formie pisemnego owiadczenia (skiadanego w
sekretariacie studiów).

2. Student studiów niestacjonamych, który nie z1oy do dnia 23 wrzenia 2016 r.
owiadczenia dotyczeego indywidualnego planu plathoci za rok akademicki 20 16/2017
(j,Iatnoá jednorazowa lub w ratach) uznany bçdzie za osobç, która wnosi oplatç w
dwóch ratach (studenci kierunków Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna,
Dziennikarstwo i medioznawstwo, Logistyka i administrowanie w mediach ) bqd za
osobc, która wnosi oplatç w dwóch ratach w kadym semestrze (studenci kierunku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) i taki plan p1atnoci zostanie mu przypisany
administracyjnie.

3. Student przyjçty na studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/17 skiada
owiadczenie o wyborze indywidualnego planu platnoci w formie pisemnego
owiadczenia



wraz ze z1oeniem we w1aciwej komisji rekrutacyjnej dokiirnentów wymaganych do
immatrykulacji.

1. Wnioski wraz z zahcznikanii dotycz4ce zwolnienia z oplat za uslugi edukacyjne albo
roziozenia oplat na raty skiada sic w Sekcji finansowo-budetowej WDIiB nie póniej
ni 30 dni przed rozpoczçciem zajçá dydaktycznych bçdcych przedrniotem tego wriiosku
bd w terminie 3 miesiçcy od dnia pogorszenia sytuacji materialnej.

2. Dziekan moe rozpatrzyá wniosek z1oony w p&niejszym terminie,jee1i wnioskodawca
wykae wane powody niedotrzymania terminu.

3. Z1oenie wniosku o zwolnienie z oplaty nie zwalnia studenta, sluchacza, uczestnika
studiów doktoranckich z obowiqzku wniesienia przedmiotowej oplaty w terminie
wskazanym w niniejszym regulaminie.

4. Wnioski dotyczce zwolnienia z oplat za uslugi edukacyjne albo rozloenia oplat na
raty uczestnicy studiów doktoranckich sk1adaj do Dziekana, który podejmuje decyzjç
P0 uzyskaniu opinii samorzdu doktorantów.

§ 10
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjçcia i ma zastosowanie do oplat za rok akademicki
2016/2017.


