POLSKO - JAPOŃSKA
AKADEMIA
TECHNIK KOMPUTEROWYCH
02 - 008 Warszawa
ul. Koszykowa 86
tel./fax (+ 48 22) 58 44 501
tel.(+ 48 22) 58 44 500
Dziekanat / Dean’s Office /(+ 48 22) 58 44 540
(+ 48 22) 58 44 541
(+ 48 22) 58 44 580
tel./fax (+ 48 22) 58 44 504

KONTRAKT UCZELNIA – STUDENT
PJAIT – STUDENT AGREEMENT
Kierunek: Informatyka, Grafika
Tryb: studia stacjonarne anglojęzyczne, pierwszego stopnia

Field: Information Technology New Media Arts, Graphic Design
Mode: Full-time undergraduate studies in English
Mode: Part-time on-line undergraduate studies in English
sporządzono dnia / made on......................................................... 2018 w Warszawie / in Warsaw
KARTA REJESTRACYJNA STUDENTA
POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH
REGISTRATION CARD OF A STUDENT OF THE POLISH-JAPANESE ACADEMY
OF INFORMATION TECHNOLOGY

rok rozpoczęcia studiów: 2018 / commencing studies in 2018
Imię i nazwisko / Full name ...........................................................................................................................................
Imię ojca / Father’s name ...............................................Imię matki / Mother’s name …..............................................
Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth........................................................................................................
Adres \ Address.........................................................................................................................................................…
państwo / country

kod pocztowy / postal code

Tel. ...............................................................

miasto / town

ulica / street

no.

E-mail…………………………………………….……………

Krajowy numer osobisty / National personal number….................................................................................................
Kontakt w razie nagłej potrzeby / Additional (emergency) contact ……......................................................................
Szkoła Wyższa /Higher education institution* …………………………………………….…………………………
Rok zdania matury / Year of completing secondary education ………………………………………………………..
*Szkoła wyższa (wypełniają wyłącznie osoby, które wcześniej studiowały na innej uczelni niż PJATK)
*to be filled in by the candidates having previously studied at HEI other than PJAIT
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§1
1. Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej
86, zwana dalej PJATK lub Uczelnią, reprezentowana przez Rektora zobowiązuje się do zapewnienia
w/w studentowi:
a) miejsca na obowiązującym w kontrakcie trybie studiów;
b) odpowiednich warunków studiowania.
2. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem PJATK, bazą naukową potrzebną na zajęciach
i wynagrodzeniem wykładowców i prowadzących zajęcia laboratoryjne pokrywa PJATK.
1. Polish-Japanese Academy of Information Technology, with its registered office in Warsaw at ul.
Koszykowa 86, hereinafter referred to as PJAIT or the Academy, represented by its Rector,
undertakes to provide the above mentioned Student with:
a) a place on a programme of study in a mode specified in this Agreement;
b) adequate conditions for studying.
2. PJAIT shall pay all the costs of the Academy’s maintenance, the equipment and teaching aids required
in the course of classes, as well as the remuneration of lecturers and laboratory teachers.
§2
Student, w okresie pobierania nauki, zobowiązuje się:
a) do dołożenia wszelkich starań, aby pobierana nauka przyniosła jak największe korzyści;
b) do wykorzystania udostępnionego mu sprzętu Uczelni zgodnie z jego przeznaczeniem.
For the duration of the programme, the Student shall:
a) make every effort to take the full advantage of the instruction provided;
b) use the equipment provided by the Academy in compliance with its intended purpose.
§3
1. Niniejszy kontrakt obejmuje cały okres studiów Studenta, chyba że jedna ze Stron rozwiąże go
wcześniej.
2. Czesne, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/19, za pierwszy rok studiów
wynosi ……………….. zł (słownie: ………………………….. złotych), w przypadku płatności w 10
równych ratach, płatnych z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, w miesiącach od września do czerwca
W kolejnych latach nauki czesne wynosić będzie:
- za drugi rok studiów: …………….. (słownie: …………………………… złotych);
- za trzeci rok studiów: ……………… (słownie: ………………………….. złotych);
- za siódmy semestr: ……………………….. (słownie: …………………. złotych).
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Szczegółowy terminarz wpłat czesnego określa załącznik nr 1 do Kontraktu.
4. W przypadku płatności w dwóch ratach (semestralnych) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w
przypadku płatności jednorazowej (rocznej) o 5%, pod warunkiem zachowania terminu wskazanego w
załączniku, o którym mowa w ustępie 3.
5. Jeśli Student podejmuje naukę w terminie innym niż regulaminowy, kwestia terminów płatności
czesnego będzie przedmiotem odrębnych ustaleń.
6. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto Studenta generowane podczas rejestracji on-line.
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1. This Agreement remains in force throughout the entire period of study, unless terminated earlier by
either party.
2. Tuition fee for students beginning their studies in the academic year 2018/2019 amounts to ……….
PLN (……………….. PLN) for the first year of studies. Where payment is made in 10 instalments,
each instalment shall be paid in advance by the fifth day of each month. The first instalment shall be
paid in September, and the last one in June. In the subsequent years, tuition fee will be as follows:
for the second year: ……………… PLN (……………………………… PLN);
for the third year: ………….. PLN (…………………………………… PLN);
for the seventh semester of the studies: ……….. PLN (………………y PLN)
Registration fee of PLN 1000 (one thousand PLN) shall be paid as a single payment prior to the
commencement of the programme.
3. A detailed schedule of payments is set forth in the Annex 1 to this Agreement.
4. Tuition fee is reduced by 2% if paid in two instalments (one per semester), and by 5% if paid as a
single payment, provided that the deadline set in Annex 1 referred to in item 3 has been observed.
5. For students commencing studies on a date different from that determined by the study schedule, the
amount and schedule of tuition fee payments will be regulated separately.
6. Payments should be made to the Student’s individual account generated during online registration.
§4
1. Czesne nie obejmuje opłat za podręczniki i inne materiały służące do nauki oraz kosztów powielania
materiałów. Czesne nie obejmuje też kosztów pobierania nauki uzupełniającej wynikającej z przyczyn
pozaprogramowych (choroba, zaniedbania, złe wyniki egzaminów, brak uzdolnień, itd.).
2. Czesne nie obejmuje kosztów badań profilaktycznych Studenta, kosztów ubezpieczeń ani kosztów
związanych z jego działalnością kulturalno - sportową, nawet wówczas, jeżeli działalność ta
organizowana jest przez PJATK lub na terenie PJATK.
3. PJATK pokrywać będzie do 50% kosztów pobytu studenta na obowiązkowym dla studenta plenerze.
Pozostałe koszty, w tym koszt dojazdu na miejsce zajęć plenerowych, student poniesie we własnym
zakresie.1
1.

2.

3.

Tuition fee shall not cover the costs of course books and other study materials, or the costs of copying
such materials. as well as the costs of additional tuition resulting from factors not relating to the
programme (illness, negligence, failure to pass examinations, lack of aptitude etc.).
Tuition fee shall not cover the cost of Student's medical check-ups, insurance costs or costs resulting
from the Student’s cultural or sports activities, even if the said activity is organised by, or on the
premises of, PJAIT.
PJAIT shall bear up to 50% of the costs of the Student’s participation in obligatory open-air
workshops. The remaining costs of these, including travel costs, shall be borne by the Student.2

§5
Student przyjmuje do wiadomości, że wpłacone czesne jest opłatą za świadczoną przez PJATK usługę,
polegającą na umożliwieniu Studentowi zrealizowania przewidzianej programem ilości wykładów i
ćwiczeń oraz zaliczenia tych wykładów i ćwiczeń w postaci egzaminów i innych form kontrolnych, na
zasadach określonych w Regulaminie Studiów. Opłacenie czesnego nie nadaje Studentowi żadnych
uprawnień kontrolnych w stosunku do PJATK.
1
2

Dotyczy studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
Concerns the Students of the New Media Arts Department
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The Student shall accept that the tuition fee is paid in respect of the educational services rendered by
PJAIT, which consist in enabling the Student to participate in a number of lectures and tutorials as per
curriculum, and to be assessed, either in the form of examinations or otherwise, in order to receive credit
according to the Rules of Study. Payment of the tuition fee shall not vest the Student with any control
rights with respect to PJAIT.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

§6
Na mocy niniejszej umowy Student udziela PJATK bezpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji
do wszelkich utworów wytworzonych przez siebie w ramach procesu nauczania w PJATK, o ile
strony nie określą w formie pisemnej innych zasad. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim
obejmuje wszystkie znane w dniu podpisywania niniejszego kontraktu pola eksploatacji, zwłaszcza w
zakresie wyświetlania, wystawiania, zwielokrotniania, zamieszczania w sieci Internet, utrwalania na
nośnikach oraz udostępniania bezpłatnie lub odpłatnie osobom trzecim.
Jednocześnie Student zobowiązuje się do niewykorzystywania utworów, o których mowa wyżej, w
celach komercyjnych oraz innych, które mogą naruszyć warunki licencji oprogramowania
udostępnionego Studentowi dla celów edukacyjnych. Student oświadcza, że za wszelkie roszczenia
osób trzecich, związane z ewentualnym naruszeniem powyższego zapisu ponosi wyłączną
odpowiedzialność.
W przypadku rozpowszechniania utworu, o którym mowa w ust. 1, Student zobowiązuje się do
zamieszczenia w widocznym miejscu, o ile to możliwe, informacji, że dany utwór powstał w wyniku
realizowania procesu edukacyjnego w PJATK.
Pursuant to this Agreement the Student shall grant PJAIT a free, permanent and non-exclusive license
for the use of all the works developed by the Student in the course of education at PJIAT unless the
parties agree otherwise in writing. The license covers all the uses known on the day of signing of this
Agreement, especially displaying, copying, posting on the Internet, storing on storage devices and
making available to a third party free of charge or for fee.
The Student may not use the works mentioned above for commercial purposes or any other purposes
that can violate the conditions of the license of the software made available for Student for
educational purposes. The Student declares that he/she will be solely responsible for any claims of
third parties resulting from violation of the above-mentioned obligation.
Should the work mentioned in item 1 be disseminated, the Student is obliged to place, if possible, a
visible note that the work was created in the course of study at PJAIT.

§7
1. Student otrzymuje od Uczelni konto elektroniczne wraz z hasłem. Student jest zobowiązany do
korzystania z niego w kontaktach z Uczelnią, zwłaszcza do odczytywania korespondencji wysyłanej
przez Uczelnię, oraz odpowiada za bezpieczeństwo korzystania z przydzielonego mu konta.
2. Niezależnie od formy komunikacji określonej w ust. 1, Strony ustalają że adres: dziekanat@pja.edu.pl
ze strony Uczelni, oraz ……………………………………….. ze strony Studenta, stanowią oficjalny
sposób komunikacji pomiędzy Stronami i oświadczania ich woli, a korespondencję wysłaną na te
adresy uważa się za skutecznie doręczoną. Wyjątek od powyższej formy oświadczenia woli stanowi §
9 ust. 2 i 5.
3. Obowiązkiem Studenta jest zapoznanie się z decyzją w sprawie złożonego przez siebie podania.
Zapoznanie się z decyzją na podaniu złożonym poprzez system podań elektronicznych „gakko”
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oznacza jego akceptację, chyba że Student odwoła się od tej decyzji w ciągu 3 dni kalendarzowych od
dnia zapoznania się z decyzją.
4. O każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania Student powiadomi bezzwłocznie Uczelnię.
Korespondencję wysłaną na ostatni znany Uczelni adres Studenta strony uważają za doręczoną
skutecznie, jeżeli Student nie powiadomił Uczelni o zmianie adresu w formie pisemnej.
1.

2.

3.

4.

The Academy shall provide the Student with an electronic account and a password. The Student shall
use this account in his/her communications with the Academy, in particular to acquaint
himself/herself with any mail sent by the Academy, and is responsible for the security of such
account.
Irrespective of the form of communication set out in item 1 above, the parties establish the following
addresses: dziekanat@pja.edu.pl for the Academy and …………………………………………..…
for the Student as the official manner of communication between the Parties and for their declarations
of intent. Any communications sent to these addresses shall be deemed delivered. The declaration of
intent referred to in §9 item 2 and 5 shall be an exception to the above form of declaration of intent.
The Student is obliged to read the decision concerning any application filed by him/her. Reading the
decision on an application filed via the “gakko” electronic system shall have the same effect as its
acceptance, unless the Student appeals against the decision within 3 calendar days from the day on
which he/she read the decision.
The Student shall immediately provide the Academy with a written notification of any change of
place of residence. Should the Student fail to do so, any correspondence sent to the student’s last
known address shall be deemed duly delivered.

§8
Każdy absolwent Uczelni zostaje automatycznie wpisany do Klubu Absolwenta.
Each graduate shall automatically become a member of the Alumni Club.
§9
1. PJATK może skreślić Studenta z listy studentów PJATK, jeżeli Student bez wcześniejszej zgody
PJATK przekroczy termin płatności czesnego. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu,
kontrakt ze studentem ulega rozwiązaniu.
2. Student ma prawo do kontynuowania nauki, jeżeli przed uprawomocnieniem się decyzji, o której
mowa w ust. 1, dokona wpłaty zaległego czesnego.
3. W przypadku zaległości finansowych studenta, PJATK zastrzega sobie także prawo do zablokowania
konta studenckiego na serwerze Uczelni.
4. Zaległości finansowe Studenta będą powiększone o odsetki ustawowe oraz koszty windykacji.
5. Student może zrezygnować z nauki w formie pisemnego wypowiedzenia niniejszego kontraktu. Do
dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia obowiązują kolejne raty czesnego, określone w załączniku
nr 1 do Kontraktu.
1.

2.

PJAIT may dismiss the Student from the student body in cases where the student fails to observe the
deadline for the payment of the tuition fee without prior consent of the Academy. Upon the decision
taking effect, the Agreement between the Student and PJAIT is terminated.
The Student shall have the right to continue his/her study if the outstanding tuition fees are settled
before the decision referred to in item 1 takes effect.
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3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

In cases where the Student is in arrears, PJAIT also reserves the right to block the Student’s account
on the Academy’s server.
The Student’s financial arrears shall be increased by the statutory interest, as well as the costs of debt
collection proceedings.
The Student may discontinue studies at PJAIT upon written notice of termination of this
Agreement. Subsequent tuition fee instalments shall be due and payable until the termination date, as
specified in Annex 1 hereto.
§ 10
Student zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Uczelni o zmianie swoich
danych osobowych. Skutki zaniechania tego obowiązku obciążać będą Studenta.
Student wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na
studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych,
archiwalnych, statystycznych. Przyjmuje też do wiadomości, iż administratorem danych osobowych
jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa).
Student oświadcza, że rozumie, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, do których zostały zebrane. Podstawą prawną przetwarzania danych kandydata na studia jest
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.
2183).
Studentowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, o których mowa w ust. 2, i prawo do
ich poprawiania.
Student oświadcza, że wszystkie podane przez niego w procesie rekrutacji dane osobowe są zgodne z
prawdą i zobowiązuje się do ich pisemnej aktualizacji w przypadku jakiejkolwiek zmiany tych
danych. Za prawdziwość i aktualność podanych Uczelni danych student ponosi pełną
odpowiedzialność prawną.
The Student is obliged to immediately notify the Academy in writing of any change in his/her
personal details. The consequences of a failure to do so will be borne by the Student.
The student agrees to the processing of personal data for the purposes of enrolment procedures and
documentation of the course of studies, as well as and their use for statutory, archival and statistical
purposes. He also acknowledges that the administrator of personal data is the Polish-Japanese
Academy of Information Technology (Koszykowa 86, 02-008 Warsaw). The student declares that he
understands that provision of these data is voluntary, but necessary to achieve the purposes for which
they were collected. The basis for the processing of candidate data for studies is the Act of 27 July
2005 Law on Higher Education (consolidated text: Dziennik Ustaw of 2017, item 2183).
The Student may view and amend his/her personal data referred to in item 2.
The student declares that all the data provided by him in the enrolment process are accurate and
obliges to update them in writing in the case of any changes. The Student bears full liability for the
accuracy of these data.

§ 11
Uczelnia zastrzega sobie prawo do fotografowania studentów na terenie Uczelni i wykorzystywania
tych zdjęć do celów promocyjnych, a Student wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku.
W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu/przerwaniu Student zgadza się na otrzymywanie od
Uczelni materiałów promocyjnych i informacyjnych.
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1.
2.

PJAIT shall have the right to photograph students on its premises and use the resulting images for
promotional purposes. The Student agrees to his/her image being published.
During the studies and after their completion/interruption the Student agrees to receive promotional
and information materials from the Academy.

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią niniejszego kontraktu,
z Regulaminem Studiów oraz Regulaminem Biblioteki i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
Treść ww. Regulaminów jest dostępna na stronie: www.pja.edu.pl
I, the undersigned, hereby declare that I have read this Agreement, the Rules of Study and the Library
Regulations and I undertake to comply with them strictly. Regulations are available at website:
www.pja.edu.pl
Data / Date ...........................................
Podpis Studenta / Student’s signature

Podpis Rektora / Rector’s signature

...............................................

.......................................

*Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny Studenta, akceptuję warunki kontraktu, wyrażam zgodę na samodzielne
podejmowanie decyzji przez Studenta w zakresie związanym z przebiegiem jego studiów oraz przyjmuję do wiadomości, ze
Uczelnia we wszelkich sprawach związanych z przebiegiem studiów Studenta, będzie kontaktowała się ze Studentem.
*As a parent/legal guardian of the Student, I represent that I accept the terms and conditions of the
Agreement, accept that the Student makes independent decisions relating to the course of his studies and
acknowledge that the Academy will contact the Student regarding all matters relating to his studies.

...............................................
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego / date and signature of Parent or Legal Guardian
Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na informowanie moich rodziców lub
opiekunów prawnych:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
do uzyskiwania informacji dotyczących przebiegu moich studiów, płatności za studia oraz do
uzyskiwania odpowiednich dokumentów bezpośrednio z tym związanych.
I declare that I agree/do not agree** to my parents/legal guardians
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
being informed on the course of my studies and payment of school fees, and receiving
documents relating strictly to these matters.
Podpis Studenta / Student’s signature …………………………

Potwierdzam odbiór decyzji o kwalifikacji na studia.
I have received the decision concerning my admission to the programme.
Podpis Studenta / Student‘s signature ............................................
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*dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich w dniu podpisywania kontraktu
Concerns parents or legal guardians of persons being minors at the date of the signature of the
Agreement.
**podkreślić właściwe /underline the correct item
Załączniki do Kontraktu:
1. Ślubowanie
2. Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2018/2019
3. Wykaz opłat dodatkowych.

Annexes to the Contract:
1. Student oath
2. Schedule of payment of tuition fee.
3. List of additional fees

Załącznik nr 1 do Kontraktu
Annex 1 to the Agreement

ŚLUBOWANIE
Jako student Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych ślubuję uroczyście, że będę
sumiennie wypełniać swoje obowiązki, wytrwale zdobywać wiedzę, dociekać prawdy i dawać jej
świadectwo swoim postępowaniem, przestrzegać przepisów obowiązujących studentów oraz
dobrych obyczajów akademickich i dbać o dobre imię Uczelni.

STUDENT OATH
As a student of Polish-Japanese Academy of Information Technology, I solemnly promise to
fulfil my duties conscientiously, to persistently acquire knowledge, to pursue and testify to the
truth in my actions, to observe the regulations applying to students as well as standards of proper
academic conduct and to cherish the Academy’s good name.

……….………………………..
Data i podpis Studenta / Date and Student’s signature
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Załącznik nr 2 do Kontraktu
Annex 2 to the Agreement

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2018/2019
1 rata
2 rata
3 rata
4 rata
5 rata
6 rata
7 rata
8 rata
9 rata
10 rata

opłata roczna
2018.09.05

2 raty
2018.09.05
2019.02.05

10 rat
2018.09.05
2018.10.05
2018.11.05
2018.12.05
2019.01.05
2019.02.05
2019.03.05
2019.04.05
2019.05.05
2019.06.05

W kolejnych latach terminy wpłat kształtują się analogicznie.

Dates of payment of tuition fee in the academic year of 2018/2019
1 instalment
2 instalment
3 instalment
4 instalment
5 instalment
6 instalment
7 instalment
8 instalment
9 instalment
10 instalment

Single payment
2018.09.05

2 instalments
2018.09.05
2019.02.05

10 instalments
2018.09.05
2018.10.05
2018.11.05
2018.12.05
2019.01.05
2019.02.05
2019.03.05
2019.04.05
2019.05.05
2019.06.05

In the subsequent years, payments shall be made according to a corresponding schedule.

…….…..…............…………
Data i podpis Studenta / Date and Student‘s signature
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Załącznik nr 3 do Kontraktu
Annex 3 to the Agreement

Wysokość opłat dodatkowych
wpisowe

DLA OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY
STUDENTÓW PJATK

Gdańsk

Warszawa
W TYM SAMYM
SEM.: 50%
obowiązującego
wpisowego
W NASTĘPNYCH
SEM.: pełna opłata
wpisowa

W TYM SAMYM SEM.: 300

W NASTĘPNYCH SEM.: 500

I stopnia: INFORMATYKA, GRAFIKA,
ARCH. WNĘTRZ

1000

500

I stopnia: KULTURA JAPONII,
ZARZĄDZANIE

750

NIE DOT.

II stopnia: INFORMATYKA, GRAFIKA

ABSOLWENCI
PJWSTK: 500,
POZOSTALI: 1000

NIE DOT.

STUDIA III ST., JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

1500

NIE DOT.

STUDIA PODYPLOMOWE

ABSOLWENCI
PJATK: 500,
POZOSTALI: 1000

NIE DOT.

ABSOLWENCI AKADEMICKIEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY PJATK

50% REDUKCJI WPISOWEGO NA DOWOLNY
KIERUNEK STUDIÓW

W-WA

GDAŃSK

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

75

75

ZMIANA TRYBU STUDIÓW

200

200

REZYGNACJA Z ITN ORAZ Z DODATKOWEJ
SPECJALIZACJI (w wyznaczonym terminie)

WSZYSTKIE TRYBY

DODATKOWA SPECJALIZACJA (A, B, E, G, H, I) /sem.

1/3 OPŁATY OBOWIĄZUJĄCEJ

1200
600

DODATKOWA SPECJALIZACJA (C, D, FF) /sem.

800

DODATKOWA OPŁATA ZA DEKLARACJĘ ITN PO TERMNINIE
WYZNACZONYM PRZEZ DZIEKANA/ za każdy przedmiot

300

300

W JĘZ. POLSKIM

900

900

W JĘZ.
ANGIELSKIM

1050

1050

POJEDYNCZY PRZEDMIOT ITN PRZEZ INTERNET W
RAMACH STUDIÓW OTWARTYCH
Strona 10 z 13

KONSULTACJE BEZ PRAW STUDENTA

600

400

PRZYJĘCIE OSÓB Z ABSOLUTORIUM, EGZ LIC. INŻ. I MGR

1500

700

WYDANIE ODPISU DYPLOMU W JĘZ. ANGIELSKIM

40

40

300

300

6

6

90
7,5
25,5

90
7,5
25,5

STUDENCI I
ABSOLWENCI
PJATK

OPŁATA ZA DODATKOWY LEKTORAT

WYDANIE DUPLIKATU INDEKSU
WYDANIE DUPLIKATU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW
PAPIEROWEJ
WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI
ELEKTRONICZNEJ

Additional fees
Warsaw

Gdańsk

IN THE SAME SEM.:
50% of the relevant
fee

IN THE SAME SEM.: 300

IN SUBSEQUENT
SEMs: full
registration fee

IN SUBSEQUENT SEMs: 500

1st cycle: IT, NEW MEDIA ARTS, INTERIOR
DESIGN

1000

500

1st cycle: CULTURE OF JAPAN,
MANAGEMENT

750

N/A

2nd cycle: IT, NEW MEDIA ARTS

PJAIT GRADUATES:
500, OTHERS: 1000

N/A

3RD CYCLE FULL-TIME., ONE-CYCLE
MASTER’

1500

N/A.

POST-GRADUATE STUDIES

PJAIT GRADUATES:
500, OTHERS: 1000

N/A

Registration fee

FOR PERSONS REMOVED FROM
STUDENT LIST

50% DISCOUNT IN REGISTRATION FEE – ALL
DEPARTMENTS

GRADUATES OF THE PJAIT SECONDARY SCHOOL

WARSAW

GDAŃSK

INTERVIEW

75

75

CHANGE OF MODE OF STUDY

200

200

RESIGNATION FROM ITN OR ADDITIONAL
SPECIALISATION (within the set deadline)

ALL MODES OF
STUDY
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1/3 OF THE RELEVANT FEE

ADDITIONAL SPECIALISATION (A, B, E, G, H, I) /sem.

1200
600

ADDITIONAL SPECIALISATION (C, D, FF) /sem.

800

ADDITIONAL FEE FOR AN ITN REQUEST SUBMITTED AFTER DEADLINE
SET BY SCHOOL OFFICE/ each subject

300

300

IN POLISH

900

900

IN ENGLISH

1050

1050

TUTORIALS FOR PERSONS WITHOUT STUDENT STATUS

600

400

ADMISSION OF CANDIDATES NOT HAVING PASSED SCHOOL-LEAVING
EXAM, BACHELOR’S AND MASTER’S EXAM

1500

700

COPY OF DIPLOMA IN ENGLISH

40

40

300

300

DUPLICATE OF STUDENT GRADE TRANSCRIPT BOOK

6

6

DUPLICATE OF THE DIPLOMA

90
7.5
25.5

90
7.5
25.5

ITN - SINGLE SUBJECT ONLINE AS PART OF OPEN
STUDIES

STUDENTS AND
GRADUATES OF
PJAIT

ADDITIONAL LANGUAGE COURSE

PAPER
ELECTRONIC

DUPLICATE OF STUDENT ID

Opłaty za powtarzanie przedmiotów:
WYDZIAŁ INFORMATYKI

I i II stopnia

INFORMATYKA
ANGLOJĘZYCZNE

stacjonarne

niestacjonarne

Przedmioty składające się z ćwiczeń i
wykładów, jeżeli ćwiczenia zostały zaliczone.

200 zł

WF

300 zł

HKJ, LEK, PRO, PROSEM

900 zł

900 zł

Pozostałe przedmioty

1 300 zł

1 000 zł
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Przedmioty realizowane wyłącznie w formie
wykładów i kończące się egzaminem.

I i II stopnia

GRAFIKA ANGLOJĘZYCZNE

stacjonarne
200 zł

Przedmioty składające się z ćwiczeń i wykładów,
jeżeli ćwiczenia zostały zaliczone.
WF

300 zł

Przedmioty realizowane w formie ćwiczeń i
wykładów, a kończące się zaliczeniem i egzaminem

1 300 zł

Pozostałe przedmioty

900 zł

1st and 2nd cycle

IT IN ENGLISH

FEES FOR RETAKING SUBJECTS

DEPARTMENT OF IT
Courses comprising
lectures and classes, credit having been
granted on the class component.

part-time
200 zł

Physical education

300 zł

HKJ, LEK, PRO, PROSEM

900 zł

900 zł

Other subjects

1 300 zł

1 000 zł

DEPARTMENT OF NEW MEDIA ART

full-time

Courses taught exclusively in the form of lectures
and ending in an examination

1st and 2nd cycle

NEW MEDIA ART. IN ENGLISH

full-time

Courses comprising both lectures and classes,
credit having been granted on the class
component

200 zł

Physical education

300 zł

Courses taught in the form of classes or lectures
and ending with a credit or examination

1 300 zł

Other subjects

900 zł

Podpis Studenta / Student‘s signature ............................................
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