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I. CEL KURSU 

 
Celem kursu przygotowawczego z matematyki studiów jest: 

1. kompleksowe przygotowanie z matematyki studentów przyjętych na pierwszy 
rok studiów, 

2. podniesienie kompetencji studentów I roku wszystkich kierunków studiów 
w Politechnice Gdańskiej w zakresie matematyki - niezbędnej do 
kontynuowania studiów, 

3. pomoc w organizacji samodzielnej nauki, 
4. przygotowanie do studiowania na uczelniach technicznych, 
5. rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań 

z matematyki, 
6. wyrównanie różnic programowych. 

 
Organizatorzy Kursu gwarantują systematyczne sprawdzanie stopnia opanowanego 
materiału przez kursantów. 
 
 
II. SŁUCHACZE KURSU 
 
Kurs przeznaczony jest dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.  
Przewiduje się utworzenie grup z programem dostępnym na stronie 
https://pg.edu.pl/kursyzmatematyki/program1 . 
 
 
III. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KURSU 

 
 Kurs prowadzony jest w wymiarze łącznym 30 zajęć lekcyjnych  

 Zajęcia prowadzone są 5 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne przez kolejne  

2 tygodnie.  

 Zajęcia odbywają się na platformie eNauczanie Politechniki Gdańskiej.  

Przewidywany czas trwania zajęć: 

Termin – 07-18.09.2020 r. – w przedziale czasowym: 18:00 – 20:30 

 

 

IV. ZAJĘCIA 

 

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń uzupełnianymi wymaganymi wiadomościami 
teoretycznymi z danego zakresu tematycznego. 
 

https://pg.edu.pl/kursyzmatematyki/program1


V.  ZASADY REKRUTACJI 

 
Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego do matury z matematyki 
zorganizowanego przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 
Politechniki Gdańskiej, należy: 
 

1. dokonać zgłoszenia wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie 
https://pg.edu.pl/kursyzmatematyki/formularz-zgloszeniowy1  
 

2. dokonać wpłaty za kurs. 
 

3. Podpisać pisemną umowę i przesłać na adres: 
 
Politechnika Gdańska 
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 
 

Zwrotnie 1 egzemplarz umowy zostanie przesłany na adres w niej wpisany, po 
podpisaniu przez osobę reprezentującą Politechnikę Gdańską. 
 
VI.  ZASADY PŁATNOŚCI 
 
1. Metody płatności 

 
Opłatę za Kurs Przygotowawczy z matematyki do studiów można wnosić przelewem - 
poprzez wpłatę na konto bankowe Politechniki Gdańskiej. 
 
Opłata za kurs wynosi: 270 zł 
 
Opłaty za kurs w formie przelewu bankowego należy dokonywać na konto kursu 
(podane poniżej): 
Numer konta: 90 1090 1098 0000 0001 2023 8864 
Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
Bank: PKO BP SA I Oddział Regionalny Gdańsk 
 
W tytule przelewu należy podać: 
Imię i Nazwisko Kursanta, „Kurs Studia - numer zadania 017953” 
 
Za datę wniesienia opłaty uważa się datę potwierdzonej wpłaty (stempel 
pocztowy/bankowy). 
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przedłożyć lub przesłać najpóźniej do dnia 
rozpoczęcia Kursu: pocztą elektroniczną na adres: cnm@pg.edu.pl)  
 
Niedokonanie wpłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu, jest równoznaczne ze 
skreśleniem z list uczestników kursu. 
 
Wszelkie zmiany w wysokości opłat będą ogłaszane najpóźniej 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem kursu. 
 
Każdy osoba, który uiści opłatę za Kurs zostaje jego uczestnikiem, dla którego 
zostanie wygenerowany dostęp do platformy eNauczanie Politechniki Gdańskiej za 
pośrednictwem której odbywać będą się zajęcia. 
 
 
VII.  PRZEBIEG I ZAKOŃCZENIE KURSU  
 

https://pg.edu.pl/kursyzmatematyki/formularz-zgloszeniowy1
mailto:cnm@pg.edu.pl


1. Kurs przygotowawczy prowadzony jest w formie ćwiczeń uzupełnianych teorią. 
2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych 
– podstawą do określenia uczestnictwa w Kursie jest zalogowanie się w trakcie 
trwania zajęć na platformie eNauczanie Politechniki Gdańskiej. 
3. Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku: 
a. rezygnacji z kursu, 
b. nieuczestniczenia w zajęciach, 
c. niewniesienia w ustalonym terminie opłaty za kurs. 
4.  Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik kursu. 
5. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie odpowiednio do Dyrektora 
jednostki prowadzącej kurs, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  
6. Politechnika Gdańska ma obowiązek powiadomić uczestników o terminie 
i miejscu rozpoczęcia zajęć, korzystając z danych teleadresowych podanych 
podczas zapisów. 
7. Politechnika Gdańska gwarantuje możliwość uczestniczenia w kursach pod 
warunkiem zebrania odpowiedniej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem  
w kursach. 
8. W uzasadnionych przypadkach Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo 
zmiany terminu rozpoczęcia i kontynuacji zajęć. W takim wypadku Politechnika 
Gdańska ma obowiązek powiadomić uczestnika o planowanej zmianie korzystając  
z danych teleadresowych podanych podczas zapisów. 
9. Uczestnik kursu ma prawo zgłaszać do organizatorów swoje uwagi i sugestie 
dotyczące zajęć, w których uczestniczy.  
10. W uzasadnionych wypadkach organizatorzy Kursu dopuszczają możliwość 
rezygnacji z udziału w kursach przez Kursanta.  
Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę złożenia pisemnego wniosku  
o rezygnacji. 
Zwrot kwoty nastąpi w  terminie 7 dni i później po złożeniu pisemnej rezygnacji.  
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do roszczeń o zwrot opłaty za 
kurs.  
W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach Kursantowi zostaną 
przekazane materiały dydaktyczne, jeśli takie zostały przekazane pozostałym 
uczestnikom w trakcie zajęć, na których nie był obecny. 

 


