POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Decyzja nr /2019
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia
2019 r.
w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych, przez cudzoziemców
rozpoczynających w roku akademickim 2019/2020 studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia albo studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej
Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 1 pkt 1,2,3 i 5 oraz ust. 2 pkt 1 i art. 163 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn.
zm.) postanawia się, co następuje:
§1
1. Ustala

się opłaty (w Euro) za kształcenie, wnoszone przez cudzoziemców
rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020, tj.
1) nominalna opłata semestralna (w Euro) na studiach pierwszego stopnia, studiach
drugiego stopnia za:
a) kształcenie na studiach niestacjonarnych;
b) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadawalających wyników w nauce;
c) kształcenie na studiach w języku obcym;
d) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,
2) opłata semestralna (w Euro) za kształcenie na studiach podyplomowych,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w następującej wysokości:

L.p.

Wydział / Kolegium

[1]

[2]

Nominalna opłata semestralna
(w Euro) za kształcenie na studiach
(kn dla nECTS)
pierwszego
drugiego stopnia
stopnia

Opłata semestralna
(w Euro) za kształcenie
na studiach
podyplomowych

[3]

[4]

[5]

1.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

1000

1000

1500

2.

Wydział Architektury

2000

2000

2500

3.

Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii

1500

1500

1500

4.

Wydział Chemiczny

1500

2000

2500

5.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2000

2500

2750

6.

Wydział Elektryczny

1500

2000

1500

7.

Wydział Fizyki

1500

2000

–

8.

Wydział Geodezji i Kartografii

1500

1000

1750

9.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska

1500

1500

1500

L.p.

Wydział / Kolegium

[1]

[2]

Nominalna opłata semestralna
(w Euro) za kształcenie na studiach
(kn dla nECTS)
pierwszego
drugiego stopnia
stopnia

Opłata semestralna
(w Euro) za kształcenie
na studiach
podyplomowych

[3]

[4]

[5]

10.

Wydział Inżynierii Chemicznej
i Procesowej

1500

1500

2000

11.

Wydział Inżynierii Lądowej

2000

2500

2500

12.

Wydział Inżynierii Materiałowej

1000

1000

2000

13.

Wydział Inżynierii Produkcji

1500

1500

1500

14.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

1650

2100

–

15.

Wydział Mechaniczny Energetyki
i Lotnictwa

1500

1500

2000

16.

Wydział Mechatroniki

1500

1500

1500

17.

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

1550

1550

1750

18.

Wydział Transport

1000

1000

1500

19.

Wydział Zarządzania

1750

1600

1500

20.

Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych

1000

1000

–

2. Ustala się opłatę za studia podyplomowe w Szkole Biznesu dla osób wskazanych w ust. 1
w wysokości 16 500 Euro dla dwuletniego programu Executive MBA.
3. Nie pobiera się opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku
polskim, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 lit. d od cudzoziemców, którzy spełniają
warunki określone w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.).
4. Opłaty określone w ust. 1 tj. nominalne opłaty semestralne za kształcenie na studiach
pierwszego stopnia kol. [3] i nominalne opłaty semestralne za kształcenie na studiach
drugiego stopnia kol. [4], zwane „nominalną opłatą semestralną za studia w danym
semestrze”, oznaczone dalej symbolem kn, dotyczą nominalnej liczby punktów ECTS,
przewidzianej w danym semestrze programem studiów, przy czym nominalna liczba
punktów ECTS, oznaczona dalej n ECTS, może wynosić:
1) z reguły 30 ECTS;
2) może być inna niż 30 ECTS w szczególnych przypadkach.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7-9, indywidualna opłata semestralna ks za kształcenie na studiach
pierwszego stopnia lub drugiego stopnia wg. planu studiów obowiązującego danego
studenta w danym semestrze, określona jest wzorem:

gdzie:
–

Indywidualna opłata za dany semestr studiów,

–

nominalna opłata semestralna za studia w danym semestrze,

–

–

nominalna liczba ECTS w danym semestrze określona
programem studiów,
sumaryczna liczba ECTS przedmiotów realizowanych
przez studenta z programu studiów danego semestru
(t.j. z semestru na którym jest zarejestrowany), z semestrów
wcześniejszych i semestrów następnych, a także
przedmioty wyrównawcze wyznaczone przez dziekana
wydziału; zarówno realizacja po raz
pierwszy jak
i powtarzanie.

6. Na studiach stacjonarnych w wysokości indywidualnej opłaty semestralnej ks za
kształcenie na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia wg obowiązującego
danego studenta w danym semestrze planu studiów, o której mowa w ust. 5 mieści się
opłata kp za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadowalających wyników w nauce. Ustala się opłatę kp za powtarzanie określonych
zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, z
zastrzeżeniem ust. 7-9, zgodnie ze wzorem:

gdzie:

kp –

opłata za zajęcia powtarzane w danym semestrze

kn –

opłata nominalna za studia w danym semestrze,

n ECTS –

nominalna liczba ECTS w danym semestrze określona
programem studiów,

p ECTS –

sumaryczna liczba ECTS przedmiotów z semestrów
wcześniejszych powtarzanych w danym semestrze

7. W uzasadnionych przypadkach dziekan może zwrócić się do Rektora o uszczegółowienie
wzoru określonego w ust. 5 lub 6.
8. Ustala się opłatę za kształcenie w przypadku powtarzania ostatnich semestrów studiów,
w przypadku konieczności dokonania konsultacji dotyczącej pracy dyplomowej:
1) na studiach pierwszego stopnia 220 zł (ryczałt) ,
2) na studiach drugiego stopnia 390 zł (ryczałt).
9. Ustala się ryczałtową opłatę za kształcenie w przypadku powtarzania konsultacji prac
przejściowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w wysokości 100 zł.

§2
W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, w szczególności uwarunkowanych wzrostem
liczby kandydatów cudzoziemców na studia, odpowiednio dziekan wydziału, dyrektor
kolegium, dyrektor Szkoły Biznesu, może wystąpić do Rektora o ustalenie,
dla osób przyjmowanych w danym roku akademickim, niższej niż ustalona w § 1 ust. 1,
semestralnej opłaty (w EURO).
§3
Ustala się bezzwrotną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia pierwszego stopnia
i studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 dla osób wskazanych w ust. 1
w wysokości 200 EURO.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

