
 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA    

 

Zarządzenie nr 29 /2021 

 Rektora Politechniki Warszawskiej  

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych oraz opłat  pobieranych za kształcenie 

i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej   

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 10, art. 79, art. 80, art. 163  

ust. 2 i art. 327 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów 

doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 1837, z późn. 

zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się sposób wyliczania kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych  

w Politechnice Warszawskiej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, ustala corocznie prorektor ds. ogólnych. 

 

  § 2 

 

1. Politechnika Warszawska pobiera następujące opłaty za kształcenie i inne usługi 

edukacyjne: 

1) kształcenie na studiach niestacjonarnych; 

2) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających 

wyników w nauce; 

3) kształcenie na studiach stacjonarnych w języku obcym; 

4) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów; 

5) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim; 

6) kształcenie na studiach podyplomowych; 

7) kształcenie w ramach kursów dokształcających oraz szkoleń; 

8) przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się. 

2. Sposób kalkulacji wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, określa załącznik  

nr 2 do zarządzenia. 

3. Wzór  formularza wyliczenia wysokości opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych,  

o których mowa w ust. 1 pkt 3 i  pkt 5, określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala Rektor. 

 

§ 3 

 

1. Politechnika Warszawska pobiera również następujące opłaty związane z kształceniem 

i innymi usługami edukacyjnymi, których wysokość określają przepisy powszechnie 

obowiązujące: 

1) opłata rekrutacyjna;  

2) opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;  

3) opłata za wydanie indeksu;  



 

 

4) opłata za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i suplementu 

do dyplomu w języku obcym, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

5) opłata za wydanie duplikatów dokumentów określonych w odpowiednich przepisach 

powszechnie obowiązujących;  

6) opłata za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego 

z zagranicą; 

7) opłata za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w języku 

polskim i obcym;  

8) opłata za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego.  

2. Politechnika Warszawska pobiera opłatę za postępowanie nostryfikacyjne. 

 

 

§ 4 

 

1. Wysokość opłat za kształcenie i inne usługi edukacyjne nie może przekraczać kosztów 

niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania 

strategii Uczelni. 

2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może 

przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20 %. 

 

§ 5 

 

Do ustalania wysokości opłat za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice 

Warszawskiej rozpoczęte przed dniem 1 października 2019 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 
 

                                                                                  

 § 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R 

 

 

 

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 /2021 

 Rektora PW  

 
 

 

Sposób wyliczania kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Politechnice 

Warszawskiej 

 

 

§ 1 

 

3. Ustala się sposób wyliczania kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych  

w Politechnice Warszawskiej, w tym: 

1) uczelnianego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych; 

2) średniego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni przypadającego 

na jednego studenta; 

3) średniego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni przypadającego 

na jedną godzinę zajęć dydaktycznych. 

 

 § 2 

 

Do wyliczenia uczelnianego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych (𝐾𝑠) stosuje 

się wzór: 

𝐾𝑠 =  𝑘𝑏 + 𝑘𝑤  + 𝑘0  
gdzie: 

𝑘𝑏 -   koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej stacjonarnej z wyłączeniem kosztów 

usług wewnętrznych; 

𝑘𝑤 -  koszty wydziałowe obciążające działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych 

z wyłączeniem: 

1) kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

zakupionych z dotacji, funduszy strukturalnych i innych środków zewnętrznych 

(KG 760*); 

2) koszty wynajmu pomieszczeń (saldo kont 738* i 739*); 

𝑘0 - koszty ogólne. 

   § 3 

 

Średni koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w PW przypadający na jednego studenta 

(𝐾𝑠𝑘) wylicza się stosując wzór: 

𝐾𝑠𝑘 =
𝐾𝑠

𝐿
 

 

gdzie:  

L -  liczba studentów stacjonarnych wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. 

 

    § 4 

 

1. Koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w jednostce organizacyjnej  przypadający  

na jednego studenta dla danego kierunku i stopnia studiów (𝐾𝑠𝑘𝑤) może być ustalony przez 

kierownika jednostki na innej wysokości niż średni w Uczelni (Ksk). Powinien on zawierać 

się w przedziale 0,7𝐾𝑠𝑘 ≤ 𝐾𝑠𝑘𝑤 ≤ 1,3 𝐾𝑠𝑘, a podstawą uzasadnienia jego wartości może 



 

 

być specyfika jednostki organizacyjnej, jej struktura i zakres prowadzonych usług 

edukacyjnych.  

2. Rektor, na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednostki, może wyrazić zgodę na inny 

sposób wyznaczenia Kskw, o ile sposób ten precyzyjniej odzwierciedla koszty prowadzenia 

studiów w danej jednostce. 

§ 5 

 

Średni koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w PW przypadający na jedną godzinę zajęć 

dydaktycznych (𝐾𝑠𝑘ℎ) wylicza się stosując wzór: 

𝐾𝑠𝑘ℎ =
𝐾𝑠

𝑙𝑔𝑟
 

 

gdzie: 𝑙𝑔𝑟 oznacza zrealizowaną liczbę godzin rzeczywistych w poprzednim roku   

akademickim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29 /2021 

 Rektora PW 

 

 

Sposób kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie 

i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej 

 

§ 1 

 

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 2 pkt 1-5 zarządzenia nie może przekraczać kosztów 

niezbędnych do utworzenia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania 

strategii uczelni. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w § 2 pkt 1, 3, 5 zarządzenia określa się odrębnie  

dla danego kierunku i stopnia studiów. 

3. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może 

przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20 %. 

 

§ 2 

 

1. Przy określaniu opłat za studia niestacjonarne, o których mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia, 

uwzględnia się koszty jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia. Koszty związane 

z prowadzeniem danych studiów prognozuje się na kolejny rok w postaci: 

𝐾1 = [(𝐾𝑜𝑠 ⋅ 𝑍 + 𝐾𝑐𝑝 + 𝐾𝑝)(1 + 𝑘𝑤 + 𝑘𝑜) + 𝐾𝑢](1 + 𝐴) 

gdzie: 
 Kos – koszty osobowe wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) przypadające na realizację 

i obsługę procesu dydaktycznego,  

 Z – współczynnik proporcjonalności wyznaczany jako stosunek liczby godzin 

obliczeniowych Gs realizowanych na potrzeby danych studiów do wszystkich 

godzin obliczeniowych G, realizowanych przez pracowników wydziału: 

Z=Gs/G; Uwzględniane są tylko godziny występujące w rozliczeniu 

dydaktycznym bez godzin opłacanych w ramach umów cywilno-prawnych,  

 Kcp – koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) osób zaangażowanych   

w prowadzenie danych studiów na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 Kp –   pozostałe koszty bezpośrednio ponoszone przez jednostkę na potrzeby 

realizacji danych studiów nieuwzględnione w kosztach wydziałowych, 

 kw  –   wskaźnik kosztów wydziałowych, 

 ko  – wskaźnik kosztów ogólnych, 

 Ku – koszty zajęć zlecanych do zrealizowania innym jednostkom zgodnie 

z zasadami obowiązującymi na PW, 

 A  – wskaźnik inflacji określany przez NBP na dany rok budżetowy. 

   

2. Wysokość opłaty rocznej w roku akademickim, z zastrzeżeniem ust. 3, przypadającej 

na jednego studenta jest określana na podstawie  wzoru: 

𝑘1 =
𝐾1

𝐿
 

gdzie:  

 L – liczba studentów według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 

3. W przypadku studiów mających nieparzystą liczbę semestrów, wysokość opłaty za ostatni 

semestr studiów jest połową kwoty opłaty rocznej ustalonej według wzoru  

określonego w ust. 2. 

4. Rektor, na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednostki, może wyrazić zgodę  

na inny sposób przeprowadzenia kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 1, o ile sposób 



 

 

ten precyzyjniej odzwierciedla koszty prowadzenia studiów niestacjonarnych w danej 

jednostce. 

5. Rektor ustala, dla danego roku akademickiego, wysokość opłat za kształcenie na studiach, 

o których mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia, w sytuacji powtarzania: 

1) przedmiotów realizowanych ponownie; 

2) semestru dyplomowego w przypadku konieczności dokonania konsultacji dotyczących 

pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich; 

3) konsultacji prac przejściowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5, mających również zastosowanie do osób w procedurze 

wznawiania studiów bez statusu studenta, i ich wysokość ustala Rektor, przy czym 

wysokość opłat, o których mowa w ust. 5 pkt 1, jest równa dwukrotności wysokości opłat, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego załącznika. 

 

§ 3 

 

1. Rektor ustala, dla danego roku akademickiego opłaty, o których mowa w § 2 pkt 2 

zarządzenia, za: 

1) jedną godzinę zajęć powtarzanych, z wyjątkiem wykładów, wyliczaną zgodnie  

z zasadami określonymi w ust. 2; 

2) powtarzanie wykładów w formie opłaty ryczałtowej; 

3) konsultacje dotyczące pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich, w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów; 

4) konsultacje prac przejściowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich, w przypadku ich powtarzania. 

2. Przy określaniu opłat za każdą godzinę zajęć dydaktycznych powtarzanych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, podstawą obliczeń jest średni koszt kształcenia na studiach 

stacjonarnych w uczelni, przypadający na jedną godzinę zajęć dydaktycznych (𝐾𝑠𝑘ℎ), 

ustalany zgodnie z § 5 załącznika nr 1 do zarządzenia i określana jest na podstawie wzoru: 

 

  𝐾𝑝𝑧 =   
𝐾𝑠𝑘ℎ

𝐿ś𝑟
∗ 𝑛 

gdzie: 

Kskh      –    średni koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni przypadający na jedną 

godzinę zajęć dydaktycznych ustalany zgodnie z § 5 załącznika nr 1 do zarządzenia, 

Lśr          –  przyjęta na uczelni średnia liczebność grupy studentów Lśr = 24, 

   n             –   współczynnik korygujący koszty zajęć dydaktycznych, na podstawie zasad podziału    

subwencji przyjmuje się jego wartość n = 0,4. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, mają również zastosowanie do osób w procedurze 

wznawiania studiów bez statusu studenta, przy czym wysokość opłat, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1 i 2 jest równa dwukrotności wysokości tych opłat. 

 

§ 4 

 

1. Opłatę za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku obcym, o której mowa  

w § 2 pkt 3 zarządzenia, ustala się z uwzględnieniem kosztu kształcenia w jednostce 

organizacyjnej przypadającego na jednego studenta dla danego kierunku i stopnia studiów 

𝐾𝑠𝑘𝑤 ustalanego zgodnie z § 4 załącznika nr 1 do zarządzenia. 

2. Jednostki organizacyjne wyliczają opłatę za kształcenie na studiach stacjonarnych  

w języku obcym z uwzględnieniem współczynnika m wynikającego ze zwiększonych 

kosztów prowadzenia kształcenia w języku obcym w jednostce. Współczynnik ten nie 



 

 

może być mniejszy niż 1 i nie może przekroczyć 2, a określa go kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii rady tej jednostki. 

3. Roczny koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w języku obcym określa się stosując 

wzór: 

𝑂𝐾𝑗𝑜 = 𝐾𝑠𝑘𝑤 ∙ (1 + 𝐴) ∙ 𝑚   
gdzie: 

𝐾𝑠𝑘𝑤 – koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w jednostce przypadający na jednego studenta 

określony zgodnie z § 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, 

A     –  wskaźnik inflacji określany przez NBP na dany rok budżetowy, 

m  – współczynnik zwiększenia kosztów kształcenia w języku obcym w jednostce (1 ≤ 𝑚 ≤ 2). 

4. Koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w języku obcym (DKjo) dla obywateli 

polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, 

mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wylicza się jako różnicę między 

opłatą za kształcenie w języku obcym, a kosztem kształcenia na studiach stacjonarnych  

w języku polskim, zgodnie z wzorem: 

𝐷𝐾𝑗𝑜 = 𝐾𝑠𝑘𝑤 ∙ (1 + 𝐴) ∙ (𝑚 − 1) 

 

5. Uwzględniając przyjętą i wdrażaną strategię uczelni do zwiększenia umiędzynarodowienia 

w ramach umacniania integracji europejskiej kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej  może wnioskować do Rektora o ustalenie opłat za kształcenie na studiach 

stacjonarnych w języku obcym na poziomie niższym niż wynika to z wyliczeń określonych 

w ust. 3 i ust. 4. 

6. W przypadku studiów mających nieparzystą liczbę semestrów, wysokość opłaty za ostatni 

semestr studiów jest połową kwoty opłaty rocznej. 

 

§ 5 

 

1. Opłatami, o których mowa w § 2  ust. 1 pkt 4 zarządzenia, są w szczególności opłaty za: 

1) zajęcia kwalifikacyjne określające znajomość języka obcego na poziomie A2, B1, B2, 

C1 dla studentów PW, dla których zajęcia te nie są objęte programem studiów  

w PW, doktorantów, pracowników PW oraz studentów spoza PW; 

2) zajęcia kwalifikacyjne określające znajomość języka obcego na potrzeby wyjazdów 

na studia za granicą np. w ramach programu Erasmus oraz na potrzeby innych 

wyjazdów zagranicznych; 

3) godzinę zajęć z języków obcych dla studentów PW, dla których zajęcia te nie są objęte 

programem studiów; 

4) zajęcia nieobjęte nominalnym programem studiów, które są wymagane  

do uzupełnienia efektów uczenia się niezbędnych do ukończenia studiów drugiego 

stopnia.  

2. Rektor określa opłatę za każdą godzinę zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3  

na podstawie wzoru: 

𝑘2 =
𝐾𝑠𝑘ℎ

𝐿
 

gdzie:  

Kskh – średni koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni przypadający na jedną godzinę 

zajęć dydaktycznych ustalany zgodnie z § 5 załącznika nr 1 do zarządzenia, 

   L   –  średnia liczba uczestników zajęć danego typu zajęć. 



 

 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4 jest równa wysokości opłat, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego załącznika. 

 

§ 6 

 

1. Roczną opłatę za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,  

o której mowa w § 2 pkt 5 zarządzenia, ustala się na podstawie kosztu kształcenia na 

studiach stacjonarnych w jednostce przypadającego na jednego studenta według wzoru: 

 

𝑂𝐾𝑗𝑝 = 𝐾𝑠𝑘𝑤 ∙ (1 + 𝐴)    
gdzie: 

𝐾𝑠𝑘𝑤 – koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w jednostce przypadający na jednego studenta 

określony zgodnie z § 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, 

 A     –  wskaźnik inflacji określany przez NBP na dany rok budżetowy. 

 

§ 7 

 

1. Przy określaniu opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia, 

o których mowa w § 2 pkt 6 i 7 zarządzenia, uwzględnia się koszty jednostki organizacyjnej 

prowadzącej dane studia, kurs lub szkolenie.  

2. Koszty związane z prowadzeniem danych studiów podyplomowych, kursu lub szkolenia 

prognozuje się na kolejny rok w postaci: 

𝐾3 = (𝐾𝑜𝑠 + 𝐾𝑐𝑝 + 𝐾𝑝)(1 + 𝑘𝑤 + 𝑘𝑜)(1 + 𝐴) − 𝐷 
gdzie: 

 Kos – koszty osobowe wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników związane  

bezpośrednio z prowadzonymi studiami; 
 Kcp – koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) osób zaangażowanych w prowadzenie 

danych studiów, kursu lub szkolenia na podstawie umów cywilno-prawnych; 

 Kp –  pozostałe koszty bezpośrednio ponoszone przez jednostkę na potrzeby realizacji 

danych studiów nieuwzględnione w kosztach wydziałowych; 

 D  – dotacje i dofinansowania, które zmniejszają koszty do sfinansowania przez 

uczestników; 
 kw –   wskaźnik kosztów wydziałowych; 

 ko  –   wskaźnik kosztów ogólnych; 

 A  –   wskaźnik inflacji określany przez NBP na dany rok budżetowy. 

 

3. Minimalną opłatę za studia podyplomowe, kurs lub szkolenie, zapewniającą spełnienie 

warunku samofinansowania przy założonej liczbie uczestników studiów, przypadającą  

na jednego studenta określa się ze wzoru: 

𝑘3 =
𝐾3

(1 − 𝑟) ⋅ 𝐿
 

gdzie:  

      L – planowana liczba studentów, uczestników kursu lub szkolenia, 

      r  – współczynnik rezygnacji ze studiów (kursu, szkolenia). 

 

§ 8 

 

1. Opłatę za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, o której mowa w § 2 pkt 8 

zarządzenia, określa się jako sumę opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów 

uczenia się dla poszczególnych przedmiotów danego programu studiów. 



 

 

2. Opłatę za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się dla jednego przedmiotu, 

o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie wzoru: 

 

𝑘4 =
𝐾𝑠𝑘ℎ

2
⋅ 𝑃 · 1,2 

gdzie:  

Kskh – średni koszt kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni przypadający na jedną godzinę 

zajęć ustalany zgodnie z  § 5 załącznika nr 1 do zarządzenia, 

    P  –  średnia pracochłonność w godzinach pracy nauczycieli akademickich przeprowadzających 

potwierdzanie efektów uczenia się, należy przyjąć P = 4. 

3. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się zakresie znajomości języka obcego nie może 

przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29 /2021 

 Rektora PW 

  

 

Warszawa, ………… 

Wyliczenie wysokości opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych  

w roku akademickim 20…/… 

Wydział ………….. 

Kierunek studiów: ……………….. 

Stopień studiów: ….. 

Oznaczenie/wzór Wartość w zł, zaokrąglona do 10 złotych 

Średni koszt kształcenia w PW przypadający na jednego studenta w bieżącym roku: 

Ksk  

Koszt kształcenia na wydziale przypadający na jednego studenta dla danego kierunku i 

stopnia studiów w bieżącym roku akademickim: 

Kskw = Ksk · …. (1)  

Wskaźnik inflacji określany przez NBP na dany rok budżetowy: A= …… 

Koszt kształcenia prowadzonego w języku polskim w przyszłym roku akademickim: 

Okjp = Kskw · (1+A)  

Współczynnik zwiększenia kosztów kształcenia w języku angielskim:  m=…..(2) 

Koszt kształcenia prowadzonego w języku angielskim w przyszłym roku akademickim: 

Okjo = Kskw  · (1+A)*m  

Koszt dopłaty za kształcenie w języku angielskim dla studentów o których mowa w § 4 ust. 

4 załącznika nr 2 do zarządzenia: 

Dkjo= Okjo-Okjp  

 

(1)Uzasadnienie przyjętej wartości wydziałowego kosztu kształcenia: 

……………… 

(2)Uzasadnienie przyjętej wartości współczynnika m: 

…………….. 

 

Proponowane opłaty roczne w przyszłym roku akademickim(3): 



 

 

Opłata za kształcenie cudzoziemców w języku polskim: 

 zł 

Opłata dla studentów za kształcenie w języku angielskim, z wyłączeniem osób, o których 

mowa w § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia: 

 zł 

Opłata dla studentów za kształcenie w języku angielskim dla osób, o których mowa w § 4 

ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia: 

 zł 

 

(3)Uzasadnienie wysokości opłat: 

……………….  

 

 

 

Pełnomocnik Kwestora         Kierownik Jednostki 

 

 


