Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 5/2015
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za studia prowadzone
w języku angielskim na WNE UW
Na podstawie Uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 26 lutego 2014r.
(z późn. zm.) w sprawie rekrutacji na studia prowadzone na WNE UW na rok 2015/2016, ustalam
następujące szczegółowe zasady zwolnień z opłat za studia prowadzone w języku angielskim.
1. Zgodnie z zasadami rekrutacji maksymalna liczba kandydatów zwolnionych w
wymiarze 70% wysokości rocznego czesnego za studia prowadzone w języku
angielskim nie może przekroczyć 1/6 (16%) przyjętych w danym roku osób na
kierunek Ekonomia (Economics) specjalność Ekonomia Rozwoju (Development
Economics) oraz 30% przyjętych w danym roku osób na pozostałe kierunki i
specjalności anglojęzyczne. Limity te obowiązują dla każdego kierunku i specjalności
odrębnie. Ilekroć w dalszej części Zarządzenia jest mowa o zwolnieniu z opłat, rozumie
się przez to ulgę w wysokości 70% rocznej opłaty za studia w języku angielskim na
danym kierunku i specjalności.
2. Zwolnienie z opłat dotyczy pierwszego roku podejmowanych studiów z zastrzeżeniem
przepisów pkt. 3 oraz 12 niniejszego Zarządzenia.
3. 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 200EUR wnoszonej przez studentów cudzoziemców studiujących na
warunkach innych niż obywatele Polscy.
4. Kryterium zwolnienia z opłat ustalane jest odrębnie dla każdego kierunku, specjalności oraz
ścieżki rekrutacji na podstawie wyników w postępowaniu rekrutacyjnym (punktów
rekrutacyjnych) wśród kandydatów zakwalifikowanych na studia WNE UW.
5. Listy rankingowe będące podstawą zwolnienia z opłat tworzy się łącznie po I i II turze
rekrutacji.
6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, po ustaleniu list rankingowych dotyczących zwolnień,
proponuje Prodziekanowi ds. Studenckich próg punktowy (odrębnie dla każdego kierunku,
specjalności oraz ścieżki rekrutacji) uprawniający do zwolnienia kandydata z czesnego za
studia (w przypadku podjęcia przez niego wybranego programu studiów), uwzględniając
pkt. 1 niniejszego Zarządzenia. Ostateczna decyzja o zwolnieniu z opłat za studia
kandydatów należy do Prodziekana ds. Studenckich WNE UW.
7. Na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Prodziekan ds. Studenckich w stosunku do
maksymalnie 5% najlepszych kandydatów przyjętych w danym roku osób na kierunek
Ekonomia (Economics) specjalność Ekonomia Rozwoju (Development Economics) oraz
maksymalnie 10% przyjętych w danym roku osób na pozostałe kierunki i specjalności
anglojęzyczne zwraca się do Rektora UW z prośbą o zwolnienie kandydatów z pozostałych
30% należności. Po ewentualnej pozytywnej decyzji Rektora UW, kandydat jest zwolniony
w pełnej wysokości z czesnego na I roku studiów. W przypadku decyzji negatywnej,
kandydat jest zobowiązany do uiszczania czesnego w wysokości 30% pełnej kwoty.
8. Ogłoszenie listy osób zwolnionych z czesnego za studia na danym programie
anglojęzycznym nastąpi każdorazowo nie później niż 7 dni po ogłoszeniu kwalifikacji
po II turze rekrutacji odrębnie dla każdego kierunku, specjalności i ścieżki rekrutacji.
Decyzja o zwolnieniu z 30% opłaty pozostającej w gestii Rektora UW, jest przekazywana
kandydatom, których taki wniosek dotyczył, po ewentualnym uzyskaniu pozytywnej decyzji
Rektora.
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9. Ogłoszenie listy osób zwolnionych nastąpi poprzez wywieszenie list w budynku WNE UW.
Dodatkowo lista osób zwolnionych może być zamieszczona na stronie internetowej
Wydziału oraz kandydaci mogą być poinformowani o takiej decyzji pocztą elektroniczną na
adres podany w procesie rekrutacji.
10. O ile po II i ewentualnych kolejnych turach rekrutacji nie zostaną wypełnione limity
określone w pkt. 1 niniejszego Zarządzenia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może
wnioskować do Prodziekana ds. Studenckich o zwolnienie kolejnych kandydatów, w tym
kandydatów z tury III i następnych. W takim przypadku tworzy się łączną listę rankingową
kandydatów (odrębnie dla każdej specjalności, kierunku i ścieżki rekrutacji) ze wszystkich
zakończonych tur (łącznie z kandydatami już zwolnionymi). Dodatkowe zwolnienia
proponuje się kandydatom dotychczas niezwolnionym, zgodnie z kolejnością na liście
rankingowej tak, żeby nie przekroczyć limitu ustalonego w pkt. 1 niniejszego Zarządzenia.
Przedstawioną listę osób zwolnionych zatwierdza Prodziekan ds. Studenckich WNE UW i
ewentualnie, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, podejmuje decyzję o
wystąpieniu z prośbą do Rektora UW o zwolnienie z pozostałej 30% części opłat za studia
zgodnie limitami podanymi w punkcie 7 niniejszego Zarządzenia.
11. 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 za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
12. Studenci, studiujący w języku angielskim, którzy ukończyli I rok studiów na studiach I lub
II stopnia oraz II rok studiów na studiach I stopnia i zostali wpisani na kolejny rok, mogą
uzyskać na tym roku zwolnienie z opłat za studia w rozumieniu pkt. 1 niniejszego
Zarządzenia. Podstawą do uzyskania takiego zwolnienia jest lista rankingowa tworzona na
podstawie średniej ocen uzyskanych na danym kierunku i specjalności studiów w roku
poprzednim. Listy rankingowe tworzy się odrębnie dla każdego kierunku i specjalności
studiów. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Prodziekan ds. Studenckich WNE UW
najpóźniej do dnia rozpoczęcia roku akademickiego, przy czym maksymalna liczba
studentów zwolnionych z opłat nie może przekroczyć 1/6 liczby (16%) osób wpisanych na
dany rok na kierunku Ekonomia (Economics) specjalność Ekonomia Rozwoju
(Development Economics) oraz 30% osób wpisanych na dany rok na pozostałe kierunki i
specjalności anglojęzyczne. Prodziekan ds. Studenckich może wystąpić do Rektora UW o
zwolnienie z pozostałych 30% należności w stosunku do maksymalnie 5% najlepszych osób
wpisanych na dany rok na kierunek Ekonomia (Economics) specjalność Ekonomia Rozwoju
(Development Economics) oraz maksymalnie 10% najlepszych osób wpisanych na dany rok
na pozostałe kierunki i specjalności anglojęzyczne. Zwolnienie to jest uzależnione od
pozytywnej decyzji Rektora UW.
13. Zarządzenie obowiązuje w stosunku do osób, które biorą udział w rekrutacji na studia na rok
akademicki 2015/16 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.
14. Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 1/2014
z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zwolnień z opłat za
studia prowadzone w języku angielskim na WNE UW, przy czym osoby, które uzyskały
zwolnienie z opłat na podstawie tego Zarządzenia zachowują to prawo do momentu
ukończenia danego kierunku/specjalności studiów lub skreślenia z listy studentów, w
zależności, które zdarzenie zaszło jako pierwsze.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
Dziekan WNE UW
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