Zarządzenie nr 13/2020
Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów
uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Na podstawie art. 79 ust. 1 -2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. 1668 z późń. zm.), art. 264 ust. 1 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), zgodnie z § 36 – 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów i § 9 – 10 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów
habilitacyjnych i legitymacji doktoranta zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku
akademickim 2020/2021:
§ 2.
Wysokość opłat pobieranych od studentów na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późń. zm.) wynosi:
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Tytuł opłaty
Powtarzanie roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych
magisterskich
Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych I i II stopnia
oraz jednolitych magisterskich
Powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego
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

Wysokość opłaty
1.500 zł
750 zł
200 zł
200 zł

Zajęcia nieobjęte programem studiów

150 zł

§ 3.
Wysokość opłat pobieranych od studentów na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2, 4-5 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późń. zm.) wynosi:
Lp.
1.
2.

Tytuł opłaty
Kształcenie cudzoziemca na studiach w języku polskim - opłata za rok studiów
Powtarzanie roku przez cudzoziemca studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz
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Wysokość opłaty
2 000 euro
1 500 zł
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3.
4.
5.

6.

jednolitych magisterskich
Powtarzanie zajęć przez cudzoziemca: powtarzanie semestru na studiach
stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
Powtarzanie przez cudzoziemca w całości przedmiotu semestralnego
Powtarzanie przez cudzoziemca 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
Zajęcia nieobjęte programem studiów

750 zł
200 zł
200 zł

150 zł

§ 4.
Wysokość opłaty pobieranej na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późń. zm.)wynosi:
Lp.
1.

Tytuł opłaty
Przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się

Wysokość opłaty
20 zł za 1 pkt
ECTS

Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć jego kosztów
o więcej niż 20%.
§ 5.
Wysokość opłat pobieranych od studentów zgodnie z § 36 – 38 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów wynosi:
Lp.
1.

2.

4.

Tytuł opłaty
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia
Opłata za wydanie indeksu
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej
Opłata za wydanie duplikatu indeksu
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
Opłata za wydanie suplementu do dyplomu w języku obcym
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu
Opłata za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy,
przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wysokość opłaty
85 zł
4 zł
22 zł
6 zł
33 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
26 zł

§ 6.
Wysokość opłat pobieranych zgodnie z § 9 – 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
wynosi:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Tytuł opłaty
Opłata za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego
Opłata za wydanie odpisu dyplomu habilitacyjnego
Opłata za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym
Opłata za wydanie odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku obcym
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego
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60 zł
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80 zł
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6.
7.

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu habilitacyjnego
Uwierzytelnienia dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz ich
duplikatów i odpisów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

90 zł
26 zł

§ 7.
Wysokość opłat pobieranych zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) wynosi:
1.

Opłata rekrutacyjna

2.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

3.

5.

Za wydanie dyplomu ukończenia studiów – jednolitych magisterskich, studiów I
i II stopnia
Za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – o których mowa w punkcie
3.
Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

6.

Za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego

120,00 zł

7.

Za wydanie duplikatu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego

180,00 zł

8.

Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub kursu

9.

Za wydanie indeksu studenta

4,00 zł

10.

Za wydanie duplikatu indeksu

6,00 zł

11.

Za wydanie legitymacji studenckiej

5,00 zł

12.

Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

7,50 zł

13.

Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

17,00 zł

14.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

25,50 zł

15.

Za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta

17,00 zł

16.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranckiej

25,50 zł

17.

Za wydanie indeksu doktoranta

18.

Za wydanie duplikatu indeksu doktoranta

4.

85,00 zł
1000,00 zł
60,00 zł
90,00 zł
40,00 zł

30,00 zł

7,00 zł
10,50 zł
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

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

Warszawa, dn. 29 maja 2020 r.
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