Miło jest nam Państwa poinformować o zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne
na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
Przyjęcie w poczet studentów Politechniki Warszawskiej nastąpi z chwilą immatrykulacji
i złożenia ślubowania akademickiego oraz wniesienia całej opłaty za pierwszy semestr
studiów.
Prosimy o zgłoszenie się w dniu18 października 2014 rokupodczas wydziałowej inauguracji
roku akademickiego w celu odbioru decyzji o przyjęciu na studia oraz podpisania umowy o
warunkach odpłatności za studia.
Opłatę za pierwszy semestr studiów w wysokości:
2450 złotych(studia pierwszego stopnia na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria
środowiska),
2800 złotych (studia pierwszego stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn,
Technologia chemiczna),
2600 złotych (studia drugiego stopnia na kierunkach: Budownictwo, Mechanika
i budowa maszyn, Technologia chemiczna)
prosimy wnieść na konto Politechnika Warszawska, Wydział BMiP w Płocku, Bank PeKaO
S.A. II/O Płock nr 23124017211111 0000 07258857 do dnia 17 października 2014 roku
(włącznie). Jako tytuł wpłaty należy podać następujące informacje: opłata semestralna
za I sem.,studia niestacjonarne, stopień studiów, kierunek studiów,imię i nazwisko. Dowód
wpłaty należy przesłać na adres mailowy dziekanatza@pw.plock.pldo dnia 17
października 2014 roku (włącznie).
Opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu w wysokości 21 złotych
należy wnieść na konto Politechnika Warszawska, Wydział BMiP w Płocku, Bank PeKaO
S.A. II/O Płock nr 23124017211111 0000 0725 8857 do dnia 17października 2014
rokuoddzielnym przelewem niż opłatę semestralną. Jako tytuł wpłaty należy podać
następujące informacje: indeks i legitymacja,studia niestacjonarne, stopień studiów, kierunek
studiów,imię i nazwisko.Dowód wpłaty należy przesłać na adres mailowy
dziekanatza@pw.plock.pldo dnia 17 października 2014 roku (włącznie) oraz okazać
podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiegow dniu18 października 2014 roku.
Do dnia 17 października 2014 roku wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani
dostarczyć do Dziekanatu – Sekcji Studiów Niestacjonarnych zaświadczenie od lekarza
medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niespełnienie tego
warunku spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych i niewydanie
legitymacji studenckiej. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie
znajduje
się
pod
adresem:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-Istopnia/Badania-lekarskie-kandydatow-na-studia/Wykaz-podmiotow-badania-uczniow20142.
Podczas I zjazdu studiów niestacjonarnychnastąpi immatrykulacja oraz złożenie ślubowania
akademickiego.
Harmonogram zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
znajduje
się
pod
adresem
http://www.pw.plock.pl/Studenci/DziekanatWBMiP/Harmonogram-zjazdow.

Rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony w gablocie przed
Dziekanatem
–
Sekcją
Studiów
Niestacjonarnych
oraz
pod
adresem
http://www.pw.plock.pl/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Rozklady-zajec/Studia-niestacjonarnepierwszego-i-drugiego-stopnia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie –
Sekcji
Studiów
Niestacjonarnych
(tel.:
242627101,
243672152,
e-mail:
dziekanatza@pw.plock.pl).

