
WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 

§ 15 

1.   Student ma obowiązek: 

1) uczestniczyć  w  zajęciach  i  zaliczeniach  zgodnie  z programem  kształcenia i planem studiów 

oraz przystępować do egzaminów po uprzednim spełnieniu szczegółowych  wymagań  

związanych  z tymi  zajęciami,  zaliczeniami i egzaminami; 

2) terminowo wypełniać zobowiązania wobec Uniwersytetu, w tym zapisywać się na  zajęcia 

objęte  planem  studiów,  dokonywać  podpięć oraz wnosić  należne opłaty. 

 

IV. OPŁATY ZA ZAJĘCIA 

§ 17 

1.  Opłaty  za  świadczone  usługi  edukacyjne  mogą  być  pobierane w przypadkach 

określonych przez Ustawę, a w szczególności za: 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 

2) powtarzanie zajęć we wszystkich formach studiów z powodu niezadowalających wyników  w  

nauce, w tym również zajęć do wyboru objętych planem studiów, jeśli student dokona ich 

zmiany; 

3) zajęcia nieobjęte planem studiów uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia 

studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 

4) zajęcia nieobjęte planem studiów,  niewliczane do limitu określonego w  §  2  pkt 13;  

5) zajęcia  nieobjęte  planem  studiów,  na  które  student  się  zapisał,  ale  ich  nie zaliczył;  

6) studia w języku obcym; 

7) kursy dokształcające, szkolenia; 

8) przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się. 

5.   Terminy i sposób wnoszenia opłat ustala rada wydziału, z zastrzeżeniem że  

1) całość lub pierwszą ratę opłat wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 6 wnosi się przed rozpoczęciem 

semestru lub trymestru, w którym odpowiednie studia lub zajęcia będą  prowadzone, jednakże  

nie  wcześniej  niż  po  podpisaniu  umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi 

edukacyjne; 

2) opłaty za zajęcia określone w ust. 1 pkt 2,  3  i  4  wnosi się w terminie czterech  tygodni od  

rozpoczęcia  semestru  lub  trymestru,  w  którym  zajęcia  te  będą prowadzone; 

7.   Zapisy  w  pierwszej  turze  na  zajęcia  wychowania  fizycznego  odbywają się w ciągu 

dwóch tygodni poprzedzających odpowiedni semestr. 

 



VI. ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW 

§ 28 

1.  Warunkiem  zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego  

przedmiotu  zgodnie  z  planem  studiów  i  zasadami  tych  zapisów,  jeżeli  wymagają tego 

szczegółowe zasady studiowania. 

3.   Student,  w  terminie  ogłoszonym  przez  Rektora ma  obowiązek zadeklarować 

przedmiot jako: 

1) należący do programu studiów, podpinając go pod ten program;  w  przypadku,  gdy  studiuje  na  

więcej  niż  jednym  kierunku studiów,  powinien  wskazać  ten z nich, w ramach którego będzie 

realizował dany przedmiot,  

2) składający się na plan studiów aktualnego etapu, podpinając go dodatkowo pod etap. Obowiązek 

ten dotyczy każdego przedmiotu objętego planem aktualnego etapu. 

4.  Przedmioty  podpięte  tylko  pod  program  uważa  się  za  przedmioty ponadplanowe,  

realizowane  w  ramach  limitu,  o  którym  mowa  w  §   2   pkt   13, przysługującego studentowi w 

ramach danego kierunku 

7.  Student ma obowiązek uzyskiwać zaliczenia wszystkich przedmiotów, na które został 

zapisany w danym cyklu dydaktycznym z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust.  9  i  10, z 

zastrzeżeniem, że udział w zajęciach nieobjętych  planem  studiów  bieżącego etapu nie zmienia 

wymagań, jakie trzeba spełnić, by zaliczyć ten etap. Konsekwencje  niezaliczenia  przedmiotu  są  

określone  w  §  17  ust.  1 pkt  2i  5,  a konsekwencje  braku  oceny  z  przedmiotów  wymaganych  

planem  studiów  danego  etapu w § 36 ust. 3. 

9.  Student  ma  prawo  zrezygnować  z  przedmiotu,  jeśli  zostały  zmienione terminy  

prowadzenia  zajęć,  osoba  prowadzącego lub  zasady  zaliczania.  Student  zobowiązany  jest  

zgłosić  dziekanowi  rezygnację  w  terminie  14  dni  od  zaistnienia nowej sytuacji.   

10.  Student  ma  prawo  zrezygnować  z  zaliczania  przedmiotu,  do  dnia określonego w 

organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji  z  zaliczania  przedmiotu w danym 

semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia studentowi takie prawo 

przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy. 

Tryb  rezygnacji  z  zaliczania zajęć na wszystkich  rodzajach  studiów  określają  szczegółowo  

odrębne  przepisy określone przez Rektora. 

§ 29 

1.  Wszystkie przedmioty, do których zaliczenia student przystąpił, z wyjątkiem wychowania     

fizycznego,     seminarium     dyplomowego     oraz     wymienionych     w zarządzeniu  Rektora  

przedmiotów  przygotowujących  do  podjęcia  studiowania, wspólnych dla wszystkich kierunków 

studiów, kończą się oceną, która jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie 

przedmiotu. 


