Politechnika Warszawska Wydział Fizyki
Zasady ustalania opłat za zajęcia powtarzane w roku akademickim 2013/2014
z powodu niezadowalających wyników w nauce
i regulamin zwalniania studentów z opłat.
I. Przepisy obowiązujące w Politechnice Warszawskiej
1. Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat PW 21.12.2011:
§6. ust. 9. Powtarzanie zajęć dydaktycznych następuje wtedy, gdy student nie uzyskał ich zaliczenia przed
początkiem okresu rejestracji.
§8. ust. 1. Wszystkie rodzaje zajęć z danego przedmiotu, odbywane w jednym semestrze, podlegają
łącznemu zaliczeniu.
2. Załącznik do uchwały Senatu PW nr 380/XLVII/2011 z dnia 21.12.2011:
§1 ust.1. Politechnika Warszawska pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich
z powodu niezadowalających wyników w nauce;
§6 ust. 1. Studenci i doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających mogą
ubiegać się o zwolnienie z opłat określonych w §1 ust. 1 w całości lub w części, a także o przesunięcie
terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty, jeśli:
a) osiągnęli wybitne wyniki w nauce lub w sporcie,
b) wyjeżdżają na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych między Politechniką Warszawską a
uczelniami zagranicznymi,
c) znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
§6 ust. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony nie później niż na czternaście dni przed
upływem terminu zapłaty. Wniosek składany jest u kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub
odpowiednio kierownika właściwej jednostki międzywydziałowej.
§6 ust. 3. Szczegółowy tryb zwalniania studentów i doktorantów z opłat określonych w §1 ust. 1, określa
Rektor.
3. Zarządzenie nr 34/2012 Rektora PW z dnia 28.05.2012:
Zmiana §5 ust. 4 zarządzenia nr 28/2012 Rektora PW: W przypadku powtarzania zajęć dydaktycznych,
dziekan może odstąpić w części lub całości od pobierania opłat uwzględniając stopień generowania
dodatkowych kosztów dla wydziału.
4. Decyzja nr 89/2013 Rektora PW w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy
kształcenia w roku akademickim 2013/2014 z dnia 26.06.2013:
§5 ust. 3. Studenci powtarzający w roku akademicki 2013/2014 zajęcia dydaktyczne za wcześniejszy okres
studiów, wnoszą opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne według zasad obowiązujących w roku
akademickim 2011/2012.
5. Decyzja nr 43/2011 Rektora PW w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy
kształcenia w roku akademickim 2011/2012 z dnia 16.05.2011:
§1.1 D21. Studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) opłata za jedną godzinę
zajęć powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce 10 zł.

II. Ustalenie opłaty
6. Ustalenie opłat za powtarzanie zajęć dokonywane jest na początku każdego semestru na podstawie
dokumentacji studiów dostępnej w dziekanacie (protokoły semestralne, karty ocen studentów) według stanu
na koniec okresu rejestracyjnego.
7. Opłata jest naliczana za każdy przedmiot, który znajdował się w planie studiowania studenta
w poprzednich semestrach i nie został przez niego zaliczony, o ile powtórne uczestniczenie w zajęciach
z tego przedmiotu jest możliwe w danym semestrze. Przy ustalaniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę
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wszystkie rodzaje zajęć z danego przedmiotu. Każdy rodzaj zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratorium
traktowany jest jako całość - składnik przedmiotu. Nie istnieje możliwość powtarzania jedynie części zajęć
danego składnika przedmiotu (np. wybrane ćwiczenia laboratoryjne) i wniesienia opłaty tylko za tę część.
8. Jeżeli regulamin przedmiotu, którego jednym ze składników są zajęcia laboratoryjne, przewiduje uznanie
zaliczenia zajęć laboratoryjnych w sytuacji, gdy student powtarza przedmiot w następnym roku
akademickim, to odstępuje się od naliczenia opłaty za powtarzanie zajęć laboratoryjnych studentowi, który
zaliczył te zajęcia. Zaliczenie musi być potwierdzone wpisem dokonanym przez prowadzącego przedmiot
na protokole semestralnym.
9. Jeżeli regulamin przedmiotu, który składa się z wykładu i ćwiczeń, przewiduje uznanie zaliczenia
ćwiczeń w sytuacji, gdy student powtarza przedmiot w następnym roku akademickim, to odstępuje się od
naliczenia opłaty za powtarzanie ćwiczeń studentowi, który zaliczył te zajęcia. Zaliczenie ćwiczeń musi być
potwierdzone wpisem dokonanym przez prowadzącego przedmiot na protokole semestralnym. Dotyczy to
także przedmiotów, które oprócz wykładów i ćwiczeń składają się z zajęć laboratoryjnych.
10. Uwzględniając stopień generowania dodatkowych kosztów dla Wydziału, Dziekan odstępuje w części
lub w całości od pobierania opłat za powtarzanie wykładów:
a) Od pobierania opłaty za powtarzanie wykładu odstępuje się w całości w przypadku, gdy naliczona
została opłata za powtarzanie innego składnika przedmiotu.
b) Jeżeli niezaliczony przedmiot składa się tylko z wykładu oraz w przypadku, gdy studentowi nie
została naliczona opłata za powtarzanie innego składnika przedmiotu, to opłata za powtarzanie
wykładu zostaje obniżona do 1/2 stawki podanej w decyzji Rektora o wysokości opłat (pkt. 5), czyli
wynosi 5 zł za godzinę wykładu.
c) Od pobierania opłaty za powtarzanie wykładu odstępuje się w całości w przypadku przedmiotu, który
w planie studiowania danego studenta ma status przedmiotu obieralnego lub nadprogramowego.
Dotyczy to również przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych. Nie odstępuje się od
pobierana opłaty za powtarzanie wykładów z przedmiotów specjalistycznych (ograniczonego
wyboru).

III. Zwolnienie z opłat
11. Studenci, którzy zgodnie z uchwałą Senatu PW przytoczoną w pkt. 2 niniejszych zasad mają prawo
ubiegać się o zwolnienie z opłaty, powinni złożyć wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty nie później niż
na czternaście dni przed upływem terminu zapłaty.
12. Zwolnienie z opłaty za zajęcia powtarzane zostanie udzielone studentom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, co zostało potwierdzone przyznaniem stypendium socjalnego. Wysokość zwolnienia
wynosi maksymalnie 60% należnej opłaty, przy czym kwota zwolnienia w każdym semestrze nie może
przekroczyć wysokości miesięcznego stypendium socjalnego, jakie pobiera dany student, bez zwiększenia
wysokości stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
(o którym mowa w §4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akad. 2013/14 z dnia
10.09.2013).
13. W przypadku losowego pogorszenia się sytuacji materialnej lub życiowej studenta, Dziekan, po
zasięgnięciu opinii samorządu studentów, może udzielić częściowego zwolnienia z opłat. Wysokość
zwolnienia nie może przekroczyć 60% należnej opłaty a kwota zwolnienia wynosi maksymalnie 700 zł.
14. Student, który uzyskał wysoką średnią ocen ważoną ECTS w semestrach poprzedzających semestr,
w którym nie zaliczył jakiegoś przedmiotu, może uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za powtarzanie
zajęć. Procentowa wysokość zwolnienia ustalana jest według wzoru:
([średnia ważona ocen za dwa semestry poprzedzające] – 4,0) x 100%.
Kwotę zwolnienia wynikającą z pomnożenia naliczonej opłaty przez procentową wysokość zwolnienia
zaokrągla się w dół do pełnych wielokrotności 10 złotych, przy czym kwota zwolnienia nie może
przekroczyć 400 zł.
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