Poz. 91
ZARZĄDZENIE NR 9
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone w
języku angielskim na WNE UW
Na podstawie § 43 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor
UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Studenci studiujący w języku angielskim mogą uzyskać zwolnienie z opłat za
studia. Ilekroć w dalszej części Zarządzenia jest mowa o zwolnieniu z opłat, rozumie się przez
to ulgę w wysokości 70% semestralnej lub rocznej opłaty za studia w języku angielskim na
danym kierunku i specjalności.
2.
W trakcie rekrutacji na studia oraz w trakcie I semestru studiów nie są
przyznawane zwolnienia z opłat.
3.
Zwolnienia z czesnego przyznawane są w następujących ramach czasowych:
Semestr studiów Poziom
Data tworzenia rankingu Podstawa
rankingu
na który można studiów
studentów
studentów
uzyskać
zwolnienie
II
II stopnia
Po zakończeniu poprawkowej Średnia ocen z I
zimowej sesji egzaminacyjnej semestru
III i IV
I
i
II zakończeniu
poprawkowej Średnia ocen z I i II
stopnia
letniej sesji egzaminacyjnej
semestru
V i VI
I stopnia
zakończeniu
poprawkowej Średnia ocen z III i IV
letniej sesji egzaminacyjnej
semestru
4.
Podstawą do uzyskania zwolnienia z czesnego jest lista rankingowa tworzona
na podstawie średniej ocen uzyskanych na danym kierunku i specjalności studiów, tworzona
odrębnie dla każdego kierunku i specjalności studiów. Do ubiegania się o stypendium
uprawnione są wyłącznie osoby, których średnia ocen wynosi 4,00 lub więcej. Do wyznaczenia
średniej ocen stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów na UW. Osoby, które nie
zaliczyły wszystkich wymaganych przedmiotów nie są uprawnione do uzyskania stypendium
niezależnie od uzyskanej średniej. W szczególnych wypadkach Prodziekan ds. Studenckich
WNE UW może podjąć decyzję o uwzględnieniu osób, które uzyskały niższą średnią (przy
zachowaniu kolejności z listy rankingowej). Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Prodziekan
ds. Studenckich WNE UW. Maksymalna liczba studentów zwolnionych z opłat nie może
przekroczyć 30% osób wpisanych semestry objęte postępowaniem.
5.
Prodziekan ds. Studenckich może wystąpić do Rektora UW o zwolnienie z
pozostałych 30% należności w stosunku do maksymalnie 10% najlepszych osób wpisanych
semestry objęte postępowaniem. Zwolnienie to jest uzależnione od pozytywnej decyzji
Rektora UW.
6.
Zwolnienie z opłat nie dotyczy żadnych innych opłat za studia, w tym należności
za powtarzanie zajęć dydaktycznych oraz zajęć nie objętych planem studiów i różnic
programowych wyznaczonych po wznowieniu studiów. Zwolnienie nie dotyczy także opłaty
administracyjnej 200 EUR wnoszonej przez studentów cudzoziemców studiujących na
warunkach innych niż obywatele polscy.

7.
Odwołania od decyzji o zwolnieniu z opłat za studia wnosi się maksymalnie w
terminie 7 dni od ogłoszenia listy osób uprawnionych do takiego zwolnienia do Prodziekana
ds. Studenckich.
8.
Zarządzenie obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 oraz w latach
następnych, pod warunkiem braku zmiany zasad zwolnień z odpłatności za studia w języku
angielskim prowadzonych przez WNE UW w kolejnych uchwałach rekrutacyjnych lub w
przypadku zmian nie kolidujących z niniejszym Zarządzeniem.
9.
Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 4 z
dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie zwolnienia z czesnego na studiach II stopnia w
języku angielskim.
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