
 

 Zał. do ZW 73/2017  

 

Wysokość opłat za powtarzanie, od roku akademickiego 2017/2018, 

kursów z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych  

 

1. Opłata za powtarzanie od roku akademickiego 2017/2018 kursów na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych wieczorowych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest jednakowa za 

każdą kolejną realizację (powtórkę) kursu i wynosi: 

 

a) za powtarzanie kursu „projekt inżynierski”, „praca dyplomowa inżynierska/licencjacka”, itp.  

(na studiach I stopnia) rozumianego jako dzieło         800,00 zł 

 

b) za powtarzanie kursu „praca dyplomowa magisterska” (na studiach II stopnia  

i jednolitych studiach magisterskich) rozumianego jako dzieło     1200,00 zł 

 

c) za powtarzanie jednej godziny tygodniowo wykładu                   5 zł 

np. za 15 godzin semestralnie           75 zł 

 

d) za powtarzanie jednej godziny wykładu w j. angielskim            6,50 zł                                                               

np. za 15 godzin semestralnie                      97,50 zł 

 

e) za powtarzanie jednej godziny innego kursu w j. angielskim                 8 zł 

np. za 15 godzin semestralnie          120 zł 

 

f) za powtarzanie jednej godziny tygodniowo: ćwiczeń, laboratorium, projektu, seminarium, 

  zajęć sportowych lub innego kursu oraz lektoratów z j. obcego           6,00 zł 

       np. za 15 godzin semestralnie       90,00 zł 

 

2. Opłata za powtarzanie od roku akademickiego 2017/2018 kursów na studiach niestacjonarnych 

zaocznych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest jednakowa za każdą kolejną realizację 

(powtórkę) kursu i wynosi: 

 

a) za powtarzanie kursu „projekt inżynierski”, „praca dyplomowa inżynierska/licencjacka”, itp.  

(na studiach I stopnia) rozumianego jako dzieło         800,00 zł 



 

 

b) za powtarzanie kursu „praca dyplomowa magisterska” (na studiach II stopnia)  

rozumianego jako dzieło          1200,00 zł 

 

c) za powtarzanie jednej godziny innego kursu semestralnego          13,00 zł 

      np. za 10 godzin semestralnie     130,00 zł 

 

3. Opłaty za powtarzanie kursów należy dokonać w terminie wynikającym z podpisanej umowy na 

świadczenie usług edukacyjnych. Niedokonanie wpłaty i rozliczenia w podanym terminie będzie 

traktowane jako brak wpłaty, co może skutkować wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów, 

zgodnie z paragrafem 19 ust. 1 p. 8 Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej. 


