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ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022, SEMESTR ZIMOWY
1. Wysokość opłat określa Decyzja nr 95/2021 Rektora PW z dnia 7 maja 2021 r.
W sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i
wcześniejszej w tej sprawie
2. W przypadku pierwszego semestru studiów, opłatę semestralną należy wnieść na
indywidualne konto bankowe przed rozpoczęciem zajęć, nie później niż do 4 marca
2022 r.
3. W przypadku semestrów studiów wyższych niż pierwszy, opłatę semestralną należy
wnieść na indywidualne konto bankowe do 16 marca 2022 r. Studenci są zobowiązani
do przesłania w Dziekanacie dowodu wniesienia opłaty najpóźniej do 17 marca 2022 r.
4. Termin składania uzasadnionych wniosków o rozłożenie płatności na raty upływa
8 marca 2022 r.
5. Opóźnienie we wniesieniu opłat skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych. Opóźnienie
we wniesieniu opłat może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach
dydaktycznych oraz uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, a także skreśleniem
z listy studentów. Nieprzesłanie potwierdzenia opłaty skutkuje zablokowaniem konta.
6. Wszelkie zmiany deklaracji w danym semestrze nie są możliwe po dacie zakończenia
składania deklaracji podanej w Kalendarzu dziekanatu z wyjątkiem trybu określonego w
pkt 8 Regulaminu deklarowania przedmiotów i zapisu na zajęcia nr PD_209.
7. Zgodnie Regulaminem Studiów w PW, §23 ust 1-3, Regulaminu deklarowania
przedmiotów i zapisu na zajęcia nr PD_209 §7, złożone deklaracje rodzą skutki
finansowe określone decyzją Rektora PW w sprawie czesnego za kursy i inne formy
kształcenia w bieżącym roku akademickim. Od decyzji o naliczeniu opłat przysługuje
odwołanie, które należy złożyć do dnia określonego w Kalendarzu dziekanatu
kierowane do Dziekana oraz ogólne zasady odwołania od decyzji Dziekana określone
w Regulaminie Studiów w PW.

UWAGA !!! W tytule przelewu prosimy podać:
•
•
•
•

NAZWISKO i Imię,
nr albumu
typ studiów (niestacjonarne; kierunek oraz semestr studiów),
określenie czego dotyczy płatność.
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