
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. 

 

 

w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób 

będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), §67 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej oraz uchwały 

Senatu Politechniki Gdańskiej nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. zarządzam, co następuje: 

 

§1  

1. Opłatę za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oblicza się na podstawie sumarycznej liczby godzin 

powtarzanych zajęć, przy czym ustalona stawka za powtarzanie za jedną godzinę zajęć na 

kierunkach prowadzonych przez dany wydział i na kierunkach międzywydziałowych określona 

jest w załączniku nr 1. 

2. Za uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów student studiów stacjonarnych 

wnosi opłatę za jedną godzinę w wysokości określonej w załączniku nr 1 w zależności od 

wydziału. 

§2  

1. Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach 

niestacjonarnych wyszczególnione są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2. Na studiach niestacjonarnych opłatę za powtarzanie przedmiotów lub zajęcia wynikające 

z różnic programowych oblicza się na podstawie sumarycznej liczby godzin. Stawkę za 

jedną godzinę zajęć oblicza się dzieląc sumaryczną wysokość czesnego za cały okres 

studiów przez liczbę godzin w programie studiów i zaokrąglając wysokość stawki do 1 zł. 

3. Opłata dla studentów studiów niestacjonarnych skierowanych przez dziekana na 

indywidualny plan studiów naliczana jest w danym semestrze w zależności od liczby 

realizowanych godzin dydaktycznych. 

§3 Studia stacjonarne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku Zarządzanie 

(Management), prowadzone w języku angielskim, podlegają opłacie w kwocie 1 000 zł za 

semestr. 

§4  

1. Warunki odpłatności za studia określa pisemna umowa o warunkach odpłatności za studia 

zawarta pomiędzy wydziałem a studentem (wzór takiej umowy określa Uchwała Senatu PG). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2. Godzina zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest 

tak samo kosztochłonna jak godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w sposób 

tradycyjny. 

3. Dziekan może zwolnić studenta z powtarzania części zajęć w ramach przedmiotu 

powtarzanego (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium), jeżeli w systemie 

eDziekanat będzie znajdowało się potwierdzenie opanowania przez studenta materiału 

z danej formy zajęć. W takim przypadku przy wyliczaniu opłaty za powtarzanie przedmiotu, 

bierzemy pod uwagę tylko godziny zajęć, które wymagają powtórzenia. Na Wydziale 

Architektury dopuszcza się dostarczenie do dziekanatu potwierdzenia opanowania przez 

studenta materiału z danej formy zajęć w formie papierowej.  

4. Za powtarzanie „Pracy dyplomowej magisterskiej”, „Projektu dyplomowego inżynierskiego”, 

„Pracy dyplomowej inżynierskiej”, „Pracy dyplomowej licencjackiej” lub „Projektu 

dyplomowego magisterskiego” wnosi się opłatę w wysokości 40 zł za każdy punkt ECTS, 

a w przypadku przypisania godzin do wymienionych pozycji opłatę za powtarzanie oblicza się 

na podstawie sumarycznej liczby godzin powtarzanych zajęć. 

§5 

1. Wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się zależy od liczby punktów ECTS 

przypisanych do efektów kształcenia danego programu kształcenia określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia. 

2. Za 1 punkt ECTS programu kształcenia odpowiadającemu wnioskowanym efektom uczenia 

się wnosi się opłatę w wysokości 250 zł. 

§6 Opłaty dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających rektor ustala na 

wniosek dziekana i kierownika studiów podyplomowych lub kursów dokształcających. 

§7 Za wydanie zaświadczenia o stopniu znajomości języka obcego, zgodnie ze skalą 

obowiązującą w krajach Unii Europejskiej, ustala się opłatę w wysokości 100 zł. 

§8 Od roku akademickiego 2017/2018 traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 

17/2016 z 26 lipca 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na 

Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami 

studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.  

§9 Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, 

prof. zw. PG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r.  

Koszt kształcenia za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych 

Wydział Koszt jednej godziny zajęć [zł] 

Architektury 14,00 

Chemiczny 15,00 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 15,00 

Elektrotechniki i Automatyki 15,00 

Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej 

15,00 

Inżynierii Lądowej i Środowiska 13,00 

Mechaniczny 15,00 

Oceanotechniki i Okrętownictwa 10,00 

Zarządzania i Ekonomii 12,00 

Kierunek międzywydziałowy Koszt jednej godziny zajęć [zł] 

Energetyka 13,00 

Inżynieria biomedyczna 15,00 

Inżynieria danych 13,50 

Inżynieria materiałowa 15,00 

Techniki geodezyjne w inżynierii 11,50 

Technologie kosmiczne i satelitarne 15,00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r.  

Wysokość opłat za studia niestacjonarne  

Wydział 
Kierunek 

I stopień II stopień III stopień 

za  
semestr  

[zł] 

za 
godzinę 

[zł] 

za 
semestr 

[zł] 

za 
godzinę 

[zł] 

za 
semestr 

[zł] 

za 
godzinę 

[zł] 

Elektroniki, 
Telekomunikacji  

i Informatyki 

Informatyka 2 720,00 14,00 3 100,00 18,00  

 

Elektrotechniki  

 i Automatyki 

Automatyka i robotyka   2 860,00 15,00   

Elektrotechnika 2 550,00 12,00 2 580,00 14,00   

Inżynierii Lądowej 

 i Środowiska 

Budownictwo 2 300,00 12,00 2 760,00 14,00   

Geodezja i kartografia 2 630,00 12,00     

Inżynieria środowiska 2 300,00 12,00 2 690,00 14,00   

Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn 2 904,00 14,00 
2 997,001 

3 248,002 

15,001 

17,002 
 

 

Oceanotechniki  

i Okrętownictwa 
Oceanotechnika 2 455,00 12,00 2 530,00 14,00  

 

Zarządzania 

i Ekonomii 

Analityka gospodarcza 1 900,00 11,00 2 100,00 12,00   

Zarządzanie   2 100,00 12,00   

Zarządzanie inżynierskie 1 900,00 13,00     

 
Ekonomia/ Nauki o zarządzaniu     3 000,00 72,00 

1 specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn 
2 specjalność: inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury 

 


