
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r. 

Decree no. 23/2018 of 25 June 2018 

by the Rector of Gdańsk University of Technology 

 
 

w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób 

będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich. 

concerning:  tuition fee rates at Gdańsk University of Technology for citizens of Poland and foreigners studying 

on principles applying to Polish nationals. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), §67 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej oraz Uchwały Senatu 

Politechniki Gdańskiej nr  79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 roku,  zarządzam, co następuje: 

Pursuant to the Law Higher Education of 27 July 2005, article 66 paragraph 2 and article 99 (Journal of Laws 

2017, item 2183 with later amendments), article 67 paragraph 3 of the Statute of Gdańsk University of 

Technology and Gdańsk University of Technology Senate Resolution no. 79/2017/XXIV of 21 June 2017, 

I hereby stipulate the following: 

§1  

1. Opłatę za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oblicza się na podstawie sumarycznej liczby godzin 

powtarzanych zajęć, przy czym ustalona stawka za powtarzanie za jedną godzinę zajęć na 

kierunkach prowadzonych przez dany wydział i na kierunkach międzywydziałowych określona 

jest w załączniku nr 1. 

Fees for the repetition of particular classes on full-time study courses due to unsatisfactory academic 

performance are calculated on the basis of the total number of class hours repeated. The repeat fee rate 

per class hour in fields of study conducted by a particular faculty and in interfaculty fields of study is 

specified in Appendix 1. 

2. Za uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów student studiów stacjonarnych 

wnosi opłatę za 1 godzinę w wysokości określonej w załączniku nr 1 w zależności od 

wydziału. 

When attending courses not included in the study plan, full-time students pay tuition fees per class hour, 

as specified in Appendix 1, according to the faculty. 

§2  

1. Wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach 

niestacjonarnych wyszczególnione są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

The tuition fee rate for part-time students is specified in Appendix 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na studiach niestacjonarnych opłatę za powtarzanie przedmiotów lub zajęcia wynikające 

z różnic programowych oblicza się na podstawie sumarycznej liczby godzin. Stawkę za jedną 

godzinę zajęć oblicza się dzieląc sumaryczną wysokość czesnego za cały okres studiów przez 

liczbę godzin w programie studiów i zaokrąglając wysokość stawki do 1 zł. 

For part-time studies, the fee for repeating subjects or classes resulting from curriculum differences is 

calculated on the basis of the total number of class hours. The rate per class hour is calculated by 

dividing the total tuition fee for the whole period of studies by the number of class hours in the 

curriculum. The rate is rounded off to 1 PLN. 

 

3. Opłata dla studentów studiów niestacjonarnych skierowanych przez dziekana na  

indywidualny plan studiów naliczana jest w danym semestrze w zależności od liczby 

realizowanych godzin dydaktycznych. 

Tuition fees for part-time students delegated by the dean to an individual study plan are calculated for 

a given semester on the basis of the number of teaching hours completed. 

§3 Studia stacjonarne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku Zarządzanie (Management) 

prowadzone w języku angielskim, podlegają opłacie w kwocie 1 000 zł za semestr. 

Full-time studies at the Faculty of Management and Economics in the field of Management (Management) 

conducted in English are payable in the amount of 1000 PLN per semester. 

§4  

1. Warunki odpłatności za studia określa pisemna umowa o warunkach odpłatności za studia 

zawarta pomiędzy wydziałem a studentem (wzór takiej umowy określa Uchwała Senatu PG). 

The terms and conditions regarding tuition fees are specified in a written agreement on the terms and 

conditions of tuition fees between a faculty and a student (the form of such a document is specified in 

Gdańsk University of Technology Senate Resolution). 

 

2. Godzina zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest 

tak samo kosztochłonna jak godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w sposób tradycyjny. 

A class hour conducted by means of distance learning methods and techniques is as cost-intensive as 

a teaching hour conducted by means of traditional methods. 

3. Dziekan może zwolnić studenta z powtarzania części zajęć w ramach przedmiotu 

powtarzanego (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium), jeżeli w systemie 

eDziekanat będzie znajdowało się potwierdzenie opanowania przez studenta materiału 

z danej formy zajęć. W takim przypadku przy wyliczaniu opłaty za powtarzanie przedmiotu, 

bierzemy pod uwagę tylko godziny zajęć, które wymagają powtórzenia. Na Wydziale 

Architektury dopuszcza się dostarczenie do dziekanatu potwierdzenia opanowania przez 

studenta materiału z danej formy zajęć w formie papierowej.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The dean may exempt a student from the requirement to repeat part of the course within a repeated 

subject (lecture, classes, laboratory, project, seminar) if the eDziekanat system confirms that the student 

has mastered the material from the given form of classes. In this case, when calculating the fee for re-

taking the subject, only the hours of classes that need to be repeated are taken into account. At the 

Faculty of Architecture, it is permissible to provide the dean's office with confirmation of the student's 

mastery of material from a given form of classes in paper form. 

4. Za powtarzanie „Pracy dyplomowej magisterskiej”, „Projektu dyplomowego inżynierskiego”, 

„Pracy dyplomowej inżynierskiej”, „Pracy dyplomowej licencjackiej” lub „Projektu dyplomowego 

magisterskiego” wnosi się opłatę w wysokości 40 zł za każdy punkt ECTS, a w przypadku 

przypisania godzin do wymienionych pozycji opłatę za powtarzanie oblicza się na podstawie 

sumarycznej liczby godzin powtarzanych zajęć. 

The fee for repeating a ‘Master’s Diploma Thesis’, ‘Engineering Diploma Project’, ‘Engineering Diploma 

Thesis’, ‘Bachelor’s Diploma Thesis’ or ‘Master’s Diploma Project’ amounts to 40 PLN for each ECTS 

credit. If hours are ascribed to the above, the repeat fee is calculated on the basis of the total number of 

hours of repeated classes. 

§5 

1. Wysokość opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się zależy od liczby punktów ECTS 

przypisanych do efektów kształcenia danego programu kształcenia określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia. 

The fee for confirmation of learning outcomes depends on the number of ECTS credits ascribed to the 

learning outcomes in the curriculum of a given field of study, level and academic profile. 

2. Za 1 punkt ECTS programu kształcenia odpowiadającemu wnioskowanym efektom uczenia 

się wnosi się opłatę w wysokości 250 zł. 

The fee for each ECTS credit of the curriculum corresponding to the required learning outcomes is 250 

PLN. 

§6 Opłaty dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających rektor ustala na wniosek 

dziekana i kierownika studiów podyplomowych lub kursów dokształcających. 

Tuition fees for students of postgraduate studies and training courses are stipulated by the Rector on the 

basis of faculty board resolutions made at the request of the dean and the head of postgraduate studies or 

courses. 

§7 Ustala się następujące opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez Centrum Języków Obcych: 

The following fees for additional services provided by the Centre of Foreign Languages are being set: 

 za wydanie zaświadczenia o stopniu znajomości języka obcego, zgodnie ze skalą CEFR 

obowiązującą w krajach Unii Europejskiej – opłata w wysokości 25 zł, 

for issuing a certificate about the degree of the command of a foreign language, according to the 

CEFR scale being applicable in countries of the European Union – payment in the height 25 PLN, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 za dodatkowe zajęcia z języka obcego – opłata w wysokości 12 zł za 1 godzinę lekcyjną. 

for an extra jobs from a foreign language – payment in the height 12 PLN per class hour. 

§8 Od roku akademickiego 2018/2019 traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 

13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na 

Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich.  

Decree no. 13/2017 of 10 July 2017 by the Rector of Gdańsk University of Technology concerning: tuition 

fee rates at Gdańsk University of Technology for citizens of Poland and foreigners studying on principles 

applying to Polish nationals in the academic year 2018/2019 shall expire. 

§9 Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2018/2019. 

The Decree shall enter from academic year 2018/2019. 

 

 

 

 

---------------------------------------  

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik  

prof. zw. PG  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r.  

Appendix 1 

To the Decree of the Rector of Gdańsk 

University of Technology  

no. 23/2018 of 25 June 2018 

Koszt kształcenia za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych 
Tuition fee rates per class hour for full-time studies 

Wydział  
Faculty 

za godzinę [zł]  

per class hour [PLN] 

Architektury 
Architecture 

15,00 

Chemiczny 
Chemistry 

17,00 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Electronics, Telecommunications and Informatics 

17,00 

Elektrotechniki i Automatyki 
Electrical and Control Engineering 

17,00 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Applied Physics and Mathematics 

17,00 

Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Civil and Environmental Engineering 

15,00 

Mechaniczny 
Mechanical Engineering 

17,00 

Oceanotechniki i Okrętownictwa 
Ocean Engineering and Ship Technology 

12,00 

Zarządzania i Ekonomii 
Management and Economics 

14,00 

Kierunek międzywydziałowy 
Inter-Faculty Field of Study 

za godzinę [zł] 
per class hour [PLN] 

Energetyka 
Power Engineering 

15,00 

Inżynieria biomedyczna 
Biomedical Engineering 

17,00 

Inżynieria danych 
Data Engineering 

15,50 

Inżynieria materiałowa 
Materials Engineering 

17,00 

Inżynieria morska i brzegowa 
Marine Civil Engineering 

13,50 

Technologie kosmiczne i satelitarne 
Space and Satellite Technologies 17,00 

  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r.  

Appendix 2 

To the Decree of the Rector of Gdańsk 

University of Technology  

no. 23/2018 of 25 June 2018 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne  
Tuition fee rates for part-time studies 

Wydział 
Faculty 

Kierunek/Dyscyplina 
Field of Study/ Discipline 

I stopień 
 I level 

II stopień  
II level 

III stopień  
III level 

za semestr [zł] 
per semester 

[PLN] 

za godzinę 
[zł] 

per class hour 
[PLN] 

za semestr 
[zł] 

per semester 
[PLN] 

za godzinę 
[zł] 

per class hour 
[PLN] 

za semestr 
[zł] 

per semester 
[PLN] 

za 
godzinę 

[zł] 
per class 

hour [PLN] 

Elektroniki, 
Telekomunikacji  

i Informatyki 
Electronics, 

Telecommunications and 
Informatics 

 

Informatyka 
Informatics 
 

2 650,00 13,00 2 980,00 17,00 
 

 

Elektrotechniki  
 i Automatyki 

Electrical and Control 
Engineering 

Automatyka i robotyka 
Automatic Control and Robotics 

  2 860,00 15,00   

Elektrotechnika 
Electrical Engineering 

 

 

2 550,00 12,00 2 580,00 14,00   

Inżynierii Lądowej 
 i Środowiska 

Civil and Environmental 
Engineering 

Budownictwo 
Civil Engineering 

2 350,00 12,00 2 830,00 14,00   

Geodezja i kartografia 
Geodesy and Cartography 

2 850,00 12,00     

Inżynieria środowiska 
Environmental Engineering 

2 450,00 12,00 2 700,00 14,00   

Mechaniczny 
Mechanical Engineering 

Mechanika i budowa maszyn 
Mechanical Engineering 

3160,00 15,00 
3 200,001 

3 390,002 
16,001 

17,002 

  

Oceanotechniki  
i Okrętownictwa 

Ocean Engineering  
and Ship Technology 

Oceanotechnika 
Ocean Engineering 

2 455,00 12,00 2 530,00 15,00   

Budowa i eksploatacja maszyn 
Machine Design and Operation 

    3 000,00 72,00 

Zarządzania i Ekonomii 
Management and Economics 

Analityka gospodarcza 
Economic Analytics 

1 900,00 12,00 2 100,00 12,00   

Zarządzanie 
Management 

  2 100,00 12,00   

Zarządzanie inżynierskie 
Engineering Management 

1 900,00 13,00     

 

Ekonomia/ Nauki o zarządzaniu 
Economics/ Management Science 
 

    
3 000,00 72,00 

1 specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn 
   specialization: Computer and Experimental Methods in Mechanical Engineering 
2 specjalność: inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury 
   specialization: Facilities and Infrastructure Protection Engineering 


