
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII 

 

 

Decyzja nr 3/2018 

Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie uszczegółowienia wzoru określającego opłatę semestralną  

za program studiów obowiązujący studenta studiów niestacjonarnych w danym semestrze 

na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  

 

 

Na podstawie pkt 4 załącznika nr 1 do decyzji nr 101/2018 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 

2018/2019, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uszczegóławia się wzór, określający opłatę semestralną za program studiów obowiązujący  

w danym semestrze studenta studiów pierwszego stopnia,  podany w pkt 3 załącznika nr 1 do 

decyzji nr 101/2018 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za 

zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019, który przyjmuje 

postać: 

 

𝑘𝑠𝐼 =
𝑘𝑛𝐼

𝑛 𝐸𝐶𝑇𝑆𝐼

∙ 𝑙 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑠𝐼  

 

gdzie: 

𝑘𝑠𝐼 – opłata za dany semestr studiów pierwszego stopnia,  

𝑘𝑛𝐼 – opłata nominalna za studia pierwszego stopnia  

w danym semestrze, 

𝑛 𝐸𝐶𝑇𝑆𝐼 – 
 

nominalna liczba ECTS w danym semestrze 

określona programem studiów pierwszego stopnia, 

𝑙 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑠𝐼 – sumaryczna liczba ECTS przedmiotów 

realizowanych przez studenta z programu studiów 

pierwszego stopnia danego semestru (tj. z semestru, 

na którym jest zarejestrowany, z semestrów 

wcześniejszych i semestrów następnych studiów 

pierwszego stopnia); zarówno realizacja po raz 

pierwszy, jak i powtarzanie. 

 

2. Uszczegóławia się wzór, określający opłatę semestralną za program studiów obowiązujący  

w danym semestrze studenta studiów drugiego stopnia,  podany w pkt 3 załącznika nr 1 do 

decyzji nr 101/2018 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za 

zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019, który przyjmuje 

postać: 

 

𝑘𝑠𝐼𝐼 =
𝑘𝑛𝐼𝐼

𝑛 𝐸𝐶𝑇𝑆𝐼𝐼

∙ 𝑙 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑠𝐼𝐼 +
𝑘𝑛𝐼

𝑛 𝐸𝐶𝑇𝑆𝐼

∙  𝑙 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑤𝐼  

 

 

 



gdzie: 

𝑘𝑠𝐼𝐼 – opłata za dany semestr studiów drugiego stopnia,  

𝑘𝑛𝐼𝐼  – opłata nominalna za studia drugiego stopnia  

w danym semestrze, 

𝑛 𝐸𝐶𝑇𝑆𝐼𝐼  – nominalna liczba ECTS w danym semestrze 

określona programem studiów drugiego stopnia, 

𝑙 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑠𝐼𝐼 – sumaryczna liczba ECTS przedmiotów 

realizowanych przez studenta z programu studiów 

drugiego stopnia danego semestru (tj. z semestru, 

na którym jest zarejestrowany, z semestrów 

wcześniejszych i semestrów następnych studiów 

drugiego stopnia); zarówno realizacja po raz 

pierwszy, jak i powtarzanie, 

𝑘𝑛𝐼 – opłata nominalna za studia pierwszego stopnia  

w danym semestrze, 

𝑛 𝐸𝐶𝑇𝑆𝐼 – 
 

nominalna liczba ECTS w danym semestrze 

określona programem studiów pierwszego stopnia, 

𝑙 𝐸𝐶𝑇𝑆𝑤𝐼 – sumaryczna liczba ECTS przedmiotów 

realizowanych przez studenta z programu studiów 

pierwszego stopnia danego semestru jako 

przedmioty wyrównawcze wyznaczone przez 

Dziekana Wydziału; zarówno realizacja po raz 

pierwszy, jak i powtarzanie. 

 

§ 2 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dziekan 

Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 

 


