
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18 Rektora PP  

z dnia 24 maja 2021 r. (RO/V/18/2021) 
 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021/2022 
 

A. Opłaty wnoszone przez obywateli polskich: 

 1) na studiach stacjonarnych 

 -  powtarzanie zajęć w przypadku wznowienia studiów   -   800,- zł 

2) powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, zależnie od liczby godzin, na wszystkich poziomach studiów: 

 - do 30 godzin w semestrze -   200,- zł 

 - od 30 do 60 godzin w semestrze -   300,- zł 

 - powyżej 60 godzin w semestrze -   400,- zł 

3) na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia  

 - na kierunkach: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHATRONIKA - 2600,- zł za semestr 

 - na kierunkach: BUDOWNICTWO, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, ME-

CHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW,  TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRO-

DUKCJI 

- 2400,- zł za semestr 

 - na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - 2300,- zł za semestr 

 - na kierunkach: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIE-

RIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 
- 2200,- zł za semestr 

   - na kierunkach: ELEKTROTECHNIKA, ENERGETYKA, INFORMATYKA, TECHNOLOGIA 

CHEMICZNA 
- 2100,- zł za semestr 

4) na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia  

 - na kierunku MECHATRONIKA - 2800,- zł za semestr 

 - na kierunkach: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRO-

DUKCJI 

- 
2600,- zł za semestr 

 - na kierunku INFORMATYKA - 2450,- zł za semestr 

 - na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  - 2500,- zł za semestr 

 - na kierunkach: BUDOWNICTWO, LOGISTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, 

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW, TRANSPORT 
- 2400,- zł za semestr 

 - na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - 2300,- zł za semestr 

 - na kierunkach: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, TECHNO-

LOGIA CHEMICZNA 
- 2200,- zł za semestr 

 - na kierunku ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA - 2100,- zł za semestr 

 - na kierunkach: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTROENERGETYKA, ELEKTRO-

TECHNIKA 
- 2000,- zł za semestr 

5) potwierdzenie efektów uczenia się - 100,- zł za jeden punkt ECTS 

6) na niestacjonarnych studiach doktoranckich - 1200,- zł za semestr 

7) na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia - wg preliminarza kosztów 

 

B. Opłaty wnoszone przez cudzoziemców (z wyłączeniem osób wymienionych w § 6 ust. 2 Zarządzenia Nr 16 

Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów w Politechni-

ce Poznańskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi w roku akademickim 2021/2022): 

 
Lp. Nazwa usługi Kwota Uwagi 

1. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia 
I semestr 5200,- zł 

za każdy kolejny 4300,- zł 
W przypadku gdy okres studiów 

trwa krócej niż rok akademicki, 

opłata naliczana jest proporcjonal-

nie do faktycznego czasu odbywa-

nia studiów 

2. Kształcenie na studiach drugiego stopnia 
I semestr 6900,- zł za 

każdy kolejny 6000,- zł 

3.  
Studia podyplomowe, staże naukowe, specjalizacyjne i habili-

tacyjne, kursy i praktyki zawodowe 

wg indywidualnego prelimi-

narza kosztów 

4. Powtarzanie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia   Jak w pkt A 1) i 2) 

5. 
Za udział w kursie językowym (język polski lub inny)  

w wymiarze 600 godzin 
nie mniej niż 2000,- zł 

Cena jest ustalana według indywidual-

nej kalkulacji kursu 

 


