Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej
21/2006
z 31 maja 2006 r.

W sprawie: zasad odpłatności na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim
2006/2007
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 oraz art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), uchwały senatu PG nr 40/06/XXI
z 31 maja 2006 r. oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w
Politechnice Gdańskiej zarządza się, co następuje:

§1
Opłatą za powtarzanie przedmiotów jest obciąŜony student posiadający dług punktowy,
skierowany przez dziekana na odpłatne powtarzanie przedmiotów*.

§2
Powtarzanie przedmiotów semestru pierwszego i drugiego studiów stacjonarnych I
stopnia jest nieodpłatne. Opłatę za powtarzanie przedmiotów pozostałych semestrów
studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych II stopnia oblicza się na
podstawie sumarycznej liczby godzin składających się na dany przedmiot, przy czym
ustalona stawka wynosi 6,- zł za jedną godzinę zajęć (tj. 90 zł za semestr).
Dla długu powstałego w roku akademickim 2005/2006 obowiązuje opłata
dotychczasowa, tj. 10,- zł za godzinę.

§3
Powtarzanie przedmiotów na studiach niestacjonarnych jest odpłatne. Stawkę za jedną
godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu na studiach niestacjonarnych oblicza się dzieląc
wysokość czesnego za dany semestr przez liczbę godzin w programie studiów tego semestru
i zaokrąglając uzyskany wynik do 1 zł.
Dla długu powstałego w roku akademickim 2005/2006 obowiązuje opłata
dotychczasowa.

§4
W szczególnym przypadku dziekan moŜe rozłoŜyć opłatę na raty. W przypadku
zdarzenia losowego rektor moŜe zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia opłaty w całości
lub w części, przy pozytywnej opinii dziekana i wydziałowego samorządu studenckiego.

§5
JeŜeli przyczynę niemoŜności uregulowania naleŜności stanowi niekorzystna sytuacja
finansowa studenta, spowodowana np. niskimi dochodami lub utratą pracy przez rodziców,
rektor moŜe mu udzielić rocznego urlopu okolicznościowego w celu zdobycia środków na
dalszą edukację.

§6
Dziekan moŜe wyrazić zgodę na częściowe lub pełne uregulowanie naleŜności poprzez
wykonanie przez studenta uŜytecznych prac na rzecz wydziału lub uczelni.

§7
Opłatę za czynności reaktywacyjne osoby skreślonej z listy studentów ustala się w
wysokości 50,- zł, za egzamin reaktywacyjny  150,- zł, za poprawkowy egzamin
dyplomowy  150,- zł.

§8
1. Warunki odpłatności za studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) określa pisemna
umowa o studiowaniu zawarta miedzy wydziałem a studentem (wzór takiej umowy
podano w załączniku). Ustalone dla poszczególnych kierunków wysokości opłat
semestralnych są następujące:
o na Wydziale Architektury
 3.600,- zł (semestr zimowy)
 5.100,- zł (semestr letni)
o na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 2.100,- zł (studia zaoczne I stopnia, semestr I i II)
 2.490,- zł (studia zaoczne I stopnia, semestr III - VII)
 2.490,- zł (studia wieczorowe I stopnia)
 3.400,- zł (studia zaoczne II stopnia)
o na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
 2400,- zł
o na Wydziale InŜynierii Lądowej i Środowiska
 1.890,- zł (studia zaoczne)
 1.790,- zł (studia wieczorowe)
o na Wydziale Mechanicznym
 2.150,- zł (studia I stopnia)
 2.250,- zł (studia II stopnia)
o na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
 1.700,- zł (studia II stopnia, semestr I i II)
 1.600,- zł (studia II stopnia, semestr III, IV oraz V)
o na Wydziale Zarządzania i Ekonomii
 1.900,- zł (studia I stopnia inŜynierskie)
 1.800,- zł (studia I stopnia licencjackie)
 2.100,- zł (studia II stopnia)
2. Czesne moŜe być opłacane w trzech równych ratach. Wysokość czesnego płatnego w
ratach oraz terminy płatności, ustalane przez dziekana, uwzględnia umowa o

studiowaniu. Suma rat nie moŜe być wyŜsza od czesnego płatnego jednorazowo
więcej niŜ o 5%.
3. Zapisy par. 4-7 stosuje się odpowiednio.

§9
Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa pisemna umowa
zawarta między Uczelnią a doktorantem (wzór takiej umowy podano w załączniku). Ustalone
dla poszczególnych studiów doktoranckich wysokości opłat semestralnych są następujące:
•
•
•

na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
o 1.500,- zł
na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
o 7.760,- zł (studia eksternistyczne, od semestru V w formie indywidualnych
konsultacji u promotora)
na Wydziale InŜynierii Lądowej i Środowiska
o 2.400,- zł
Zapisy par. 4-6 stosuje się odpowiednio.

§ 10
Obowiązujące opłaty naleŜy wpłacić na wskazane konto Politechniki Gdańskiej  za
semestr zimowy do 25 września 2006 r., a za semestr letni do 25 lutego 2007 r.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2006 r.
*W roku akademickim 2006/2007, traktowanym jako przejściowy, z opłaty za
powtarzanie przedmiotów są zwolnione osoby, których dług skumulowany nie przekracza 6
punktów (przy czym zwolnienie z opłaty moŜe obejmować jedynie dług pochodzący z
poprzedniego roku akademickiego).
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