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Zarządzenie nr 7/2019 

Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych 

oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów 

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668 z późń. zm.), oraz § 3 pkt. 1 uchwały nr 35/2013 Senatu Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i 

procedury związane z awansem naukowym, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się opłaty za usługi edukacyjne na Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie w roku 

akademickim 2019/2020 dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie 

zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów:  

Lp. Tytuł opłaty  Wysokość opłaty 

1. Kształceniem na studiach niestacjonarnych – opłata za rok studiów 1.500 zł 

2. Powtarzanie roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 

oraz jednolitych magisterskich 

1.500 zł 

3. Powtarzaniem zajęć: powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 

750 zł 

4. Powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego 200 zł 

5. Powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku 

wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia 

z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu 

końcowego 

200 zł 

6. Zajęcia nieobjęte programem studiów 150 zł 

 
§ 2. 

 
Opłaty, o których mowa w § 1 są wnoszone nie później, niż do dnia 30 września za cały rok akademicki lub 
okres nauki z góry. Opłaty te mogą być rozłożone na dwie raty z terminem płatności do dnia 30 września i 15 
lutego. 

 
§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  

 
 

 (-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 
Rektor ChAT 

 
 
 

Warszawa, dn. 27 czerwca 2019 r. 

 

 

 


