
ZARZJZENIE NR 'iO'!J
I

Rektora Politechniki Białostockiej
z dnia,.(~ rrlaja 2016 roku

I
~ w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Politechnikę Białostocką usługi edukacyjne

związane z kształceniem studentów, będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemców
podejmujących kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, rozpoczynających

I
kształcenie od roku akademickiego 2016/20171

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 oraz ust. 2 lustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym U.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejdymi zmianami), zarządzam, co następuje:

I
§1

Ustala się opłaty za świadczone przez Politecbnikę Białostocką usługi edukacyjne związane
z kształceniem studentów, będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemców podejmujących
kształcenie na zasadach obowiązujących obywa1teli polskich, rozpoczynających kształcenie od roku
akademickiego 2016/2017: I
1) na studiach niestacjonarnych pierwszego i drJgiego stopnia - w wysokości określonej w załączniku

nr 1 do niniejszego zarządzenia; J
2) za powtarzanie określonych zajęć z powod niezadowalających wyników w nauce na studiach

stacjonarnych pierwszego i drugiego stÓpnia - w wysokości określonej w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia; I

3) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach
I

stacjonarnych trzeciego stopnia - w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszego

4) zarządzendia;. .,. b' t h I t Id' , k ,. k ' I . ł 'k 4 dza prowa zenie ząęc rueo Ję yc P anem s u IOW - W wyso OSCI o res onej w za ączru u nr o
niniejszego zarządzenia;

5) za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów uzupełniających efekty kształcenia - w wysokości
określone] w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) na studiach prowadzonych w języku angielskim - w wysokości określonej w załączniku nr 6
do niniejszego zarządzenia. I

§2
Odpowiedzialnymi za realizację niniejszego zarządzenia czynię dziekanów wydziałów.

I§ 3
Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia sprawują prorektor ds. nauki oraz prorektor
ds. studenckich i dydaktyki. I

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1

REKT



· ~(J~
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Rektora PB

Odpłatność za studia niestacjonarne
dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017

(dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach obowiązujących
obywateli polskich)

Wysokość opłat

Wydział Kierunek studiów Stopień studiów
I II lIłI

semestr semestr semestr i kolejne

1 2 3 4 5 6

architektura
I stopień 3700 zł 3700 zł 3500 zł

II stopień 4000 zł 3500 zł 3000 zł
Wydział

I stopień I 3700 zł 3700 zł 3500 złArchitektury architektura wnętrz
II stopień 4000 zł 3500 zł 3000 zł

grafika I stopień 4500 zł 4200 zł 4000 zł

architektura krajobrazu
I stopień 2300 zł 2300 zł 2300 zł

II stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł
biotechnologia I stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł

budownictwo
I stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł

Wydział II stopień 3000 zł 3000 zł 3000 zł

Budownictwa i ekoinżynieria I stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł
Inżynierii inżynieria rolno-spożywcza i leśna I stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł

Środowiska I stopień I 2500 zł 2500 zł 2500 zł
inżynieria środowiska

II stopień 3000 zł 3000 zł 3000 zł
ochrona środowiska II stopień 3000 zł 3000 zł 3000 zł

gospodarka przestrzenna I stopień 2300 zł 2300 zł 2300 zł
II stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł

elektrotechnika
I stopień 2300 zł 2200 zł 2200 zł
II stopień 2400 zł 2300 zł 2300 zł

Wydział
I stopień 2300 zł 2200 zł 2200 złElektryczny elektronika i telekomunikacja
II stopień 2400 zł 2300 zł 2300 zł

ekoenergetyka I stopień 2300 zł 2200 zł 2200 zł

Wydział informatyka
I stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł

Informatyki II stopień I 2500 zł 2500 zł 2800 z
informatyka i ekonometria I stopień 2500 zł 2500 zł 2500 z

automatyka i robotyka I stopień 2300 zł 2300 zł 2300 zł

Wydział
II stopień I 2400 zł 2400 zł 2400 zł

inżynieria biomedyczna I stopień 2400 zł 2400 zł 2400 złMechaniczny

mechanika i budowa maszyn I stopień I 2400 zł 2400 zł 2400 zł
II stopień 2500 zł 2500 zł 2500 zł

logistyka I stopień 2800 zł 2800 zł 2800 zł
II stopień I 2800 zł 2800 zł 2800 zł

turystyka i rekreacja I stopień [ 2500 zł 2500 zł 2500 zł
I stopień I 2500 zł 2500 zł 2500 zł

Wydział
zarządzanie II stopień I 2500 zł 2500 zł 2500 zł

Zarządzania II stopień spec.
RiZF ACCA I 3200 zł 3200 zł 3200 zł

zarządzanie i inżynieria usług I stopień 2800 zł 2800 zł 2800 zl

zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień I 2800 zł 2800 zł 2800 zł
II stopień 3000 zł 3000 zł 3000 zł

Zamiejscowy
Ileśnictwo II stopień II 2100 złl 2000 złl 2000 złlWydział Leśny I



90~
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /2016 Rektora PS

Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w

roku akademickim 2016/2017 (dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców rozpoczynających
kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

Forma zajęć Wysokość opłaty za powtarzanie 1 godziny
; zajęć

wyklad 15 zł
ćwiczenia audytoryjne I 16 zł
seminarium 24 zł
zajęcia laboratoryjne 36 zł
zajęcia projektowe 29 zł
pracownia specjalistyczna 29 zł
ćwieczenia terenowe 15 zł
ćwiczenia z języka obcego (lektorat) 9 zł
ćwiczenia z wychowania fizvczneno 6 zł



Załącznik nr 3 do Zarządzenia N6o;/2016 Rektora PS

Wysokość opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia rozpoczynających się w

roku akademickim 2016/2017 (dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców
rozpoczynających kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

I
I

Forma zajęć
l

Wysokość opłaty za
powtarzanie 1 godziny zajęć

wykład 42 zł
ćwiczenia audytoryjne I 42 zł
seminarium 42 zł
zajęcia laboratoryjne 42 zł
zajęcia projektowe 42 zł
pracownia specjalistyczna 42 zł
ćwiczenia z języka obcego (lektorat) I 14 zł





Załącznik nr 5 do Zarządzenia N /2016 Rektora PS

Wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów uzupełniających efekty kształcenia dotyczy studentów
rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 (dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców rozpoczynających

kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

Forma zajęć Wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć

fNyklad I 12z1

ćwczenia audytoryjne I 13z1

seminarium 23z1

l
zaecia laboratoryjne 36 zl

zaecia projektowe 28z1

pracownia soecialislvczna 28z1

v.iczenia terenowe 12z1

.v.iczenia z języka obcego (lektorat)
gzi

ćv.iczenia z wychowania fizycznego
6z/



I Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 97312016 Rektora PB

Odpłatność za studia prowadzone w języku angielskim
dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017 (dotyczy

obywateli polskich oraz cudzoziemców odbywających kształcenie na zasadach obowiazujących
obywat~1i polskich)

I Wysokość opłat za semestr studiów
Wydział Kierunek studiów

I
Stopień
studiów

I wzł euro

Wydział Architektury Architecture II stopień 4000 1000
I

Civil Engineering I I stopień 4000 1000

Civil Engineering " stopień 4000 1000
I

Environmental Engineering I stopień 4000 1000

Wydział Budownictwa i
Environmental Engineering I " stopień 4000 1000

Inżynierii Środowiska
Eco - Engineering I I stopień 4000 1000

I

Environmental Protection I
" stopień 4000 1000

I
Landscape Architecture I I stopień 4000 1000

Landscape Architecture I " stopień 4000 1000

IWYdZiał Elektryczny Ibrak I
I

Computer Science I stopień 5000 1250

Wydział Informatyki Computer Science (spec. Data Science) " stopień 5200 1300

Applied Mathematics I stopień 4000 1000

Applied Mathematics
I " stopień 4400 1100

Wydział Mechaniczny Mechatronics I I stopień 2200 550
Management (spec. Management of I

" stopień 2000 500innovation and business developmentl
Wydział Zarządzania TpaHCrpaHl-1ljHa~roprosna (handel

transgraniczny) specjalność w języku I " stopień 4000 1000
rosviskim I

Zamiejscowy Wydział
brak ILeśny PB w Hajnówce
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