ZASADY OBLICZANIA OPŁAT ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU
STAWKI ZA JEDNĄ GODZINĘ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA STUDIACH STACJONARNYCH W PRZYPADKU
POWTARZANIA OKREŚLONYCH ZAJĘĆ Z POWODU NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE W ROKU
AKADEMICKIM 2017/2018 /dla studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2017 r./
Kierunek

Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa Maszyn

Opłata za powtarzanie określonych
zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce (zł)
I stopień
II stopień
11
11
11
11

Inżynieria Akustyczna

11

11

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

11

-----

Mechatronika

11

11

Mechatronika (w j. ang.)

11

11

Podstawą jest Zarządzenie Rektora AGH Nr 20/2016 z dnia 6 maja 2016 - załącznik nr 2

Przykładowo jeżeli zajęcia na kierunku Automatyka i Robotyka na stopniu I, będą miały łącznie 54
godziny (wykład, ćwiczenia i laboratoria) to kwota opłaty z tego przedmiotu będzie wynosić:
54 (liczba godzin danego przedmiotu) * 11 zł( stawka określona Zrządzeniem Rektora AGH)= 594 zł
Opłata regulowana jest jednorazowo z góry zatem nie ma możliwości odraczania terminów wpłaty
za warunki.
Dowody wpłaty winny zawierać dane: numer rachunku bankowego, wysokość wpłaconej kwoty,
imię i nazwisko studenta, adres zamieszkania, numer albumu, semestr, tytuł wpłaty.
Student zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty w
dziekanacie Wydziału przed planowanym terminem skorzystania z
konkretnej usługi edukacyjnej.
Studenci zobowiązani są indywidualnie dokonać wpłaty za powtarzanie przedmiotu na wydzielone
konto bankowe danego Wydziału uwzględniając stawki tam obowiązujące.
W wirtualnym Dziekanacie w zakładce opłaty każdy ze studentów ma widoczne indywidualne
subkonto.

Konto bankowe Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Bank Pekao S.A. Kraków 74 1240 2294 1111 0010 7134 9564
W przypadku niewniesienia opłaty za usługi edukacyjne w wyznaczonym terminie student jest
wzywany na piśmie do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Po bezskutecznym upływie terminu Dziekan Wydziału może skreślić studenta z listy studentów lub
Uczelnia wszczyna postępowanie windykacyjne.

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2014/2015 oraz w latach wcześniejszych
opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są w wysokości określonej w zarządzeniu Nr 21/2014 Rektora AGH z dnia 6 czerwca
2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie w roku akademickim 2014/2015, zmienionego zarządzeniem Nr 35/2014 z dnia 29 października 2014
r., do zakończenia cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
Wszelkie formalności proszę załatwiać bezpośrednio w Dziekanacie.
Wszystkie pozostałe kwestie należy rozpatrywać u odpowiednich Prodziekanów:
Dr hab. inż. Sławomir Zimowski - Prodziekana ds. Studenckich - rozpatrujący sprawy studentów z I stopnia studiów
Prof. dr hab. inż. Edwarda Michlowicza - Prodziekana ds. Kształcenia - rozpatrujący sprawy studentów z II stopnia
studiów

