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Zarządzenie Nr 1192/2017/2018 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 11 stycznia 2018 roku 
 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku  budownictwo w roku akademickim 

2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Działając na podstawie art. 98 ust.1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz Zarządzenia Nr 692/2012/2013 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu 

ustalania i zatwierdzania opłat za usługi edukacyjne 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdzam wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach 

niestacjonarnych drugiego stopnia, które zostały określone w załączniku nr 1  

do niniejszego zarządzania.  

2. Zatwierdzam wysokości opłat za: 

1)  powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, 

2) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,  

3) za zajęcia nieobjęte planem studiów w formie konsultacji dotyczących pracy 

dyplomowej 

które zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzania. 

 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 

2017/2018. 

 
 

 
                                      Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

                                                                                                 Prof. dr hab. Jarosław Janicki    

 

 

 

 
 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych. 
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1192/2017/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. 

 

 
 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne 

na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia 

 

 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE 

Kierunek studiów 

i poziom kształcenia 

Studia niestacjonarne 

Opłata za  

semestr 

Opłata za 1 pkt ECTS: 

- powtarzanie określonych zajęć 

dydaktycznych z powodu 

niezadowalających wyników  

w nauce 

- zajęcia nieobjęte planem studiów,  

w tym zajęcia uzupełniające  

   efekty kształcenia niezbędne do 

podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku 

Opłata za zajęcia nieobjęte 

planem studiów w formie 

konsultacji dotyczących 

pracy dyplomowej 

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 

Budownictwo 

st. II stopnia 2500 PLN 100 PLN 500 PLN 

Za powtarzanie przedmiotów o przypisanej punktacji powyżej 5 ECTS opłatę za przedmiot 

nalicza się za 5 ECTS 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 1192/2017/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r 

 

 

 

Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych  

na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,  

prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów  

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  

Kierunek studiów 

i poziom kształcenia 

Studia stacjonarne 
Opłata za 1 pkt ECTS: 

- powtarzane określonych zajęć 

dydaktycznych na studiach stacjonarnych 

z powodu niezadowalających wyników  

w nauce 

- zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym 

zajęcia uzupełniające efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem 

studiów w formie konsultacji 

dotyczących pracy dyplomowej 

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 

Budownictwo 

st. II stopnia 65 PLN 500 PLN 

Za powtarzanie przedmiotów o przypisanej punktacji powyżej 5 ECTS opłatę za przedmiot 

nalicza się za 5 ECTS 

 

 

 

 

 

 


