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Załącznik nr 4 do Regulaminu opłat za studia - obniżki czesnego dla studentów 
rozpoczynających studia pierwszego stopnia na podstawie wyników na świadectwie 
dojrzałości w roku akademickim 2022/2023 

 
1. Zniżki przeznaczone są wyłącznie dla studentów rozpoczynających studia w PJATK po raz pierwszy, 

od I semestru na studiach pierwszego stopnia. 

2. Zniżka przyznawana jest wyłącznie na pierwszy semestr. 
 
3. Zniżki na podstawie polskiego świadectwa dojrzałości:  

 
a) PJATK WARSZAWA 
 
WYDZIAŁ INFORMATYKI  
Studia inżynierskie: stacjonarne, niestacjonarne.  

50% redukcji czesnego  
Laureaci olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki  

30% redukcji czesnego  
 matura - poziom rozszerzony od 70%  
 stara matura na ocenę 5  
uzyskane z pisemnej części z MATEMATYKI lub INFORMATYKI lub FIZYKI 
10% redukcji czesnego 
 matura: poziom podstawowy od 80%  
                poziom rozszerzony od 50%  
 stara matura na ocenę 4  
uzyskane z pisemnej części z MATEMATYKI lub INFORMATYKI lub FIZYKI 
 
WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW 
ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA  
Studia licencjackie stacjonarne, niestacjonarne.  

50% redukcji czesnego  
 Laureaci olimpiady artystycznej 
30% redukcji czesnego  
 matura - poziom rozszerzony od 70%  
 stara matura na ocenę 5  
uzyskane z pisemnej części z HISTORII SZTUKI 
10% redukcji czesnego przysługuje  
 matura: poziom podstawowy od 80%  
                poziom rozszerzony od 50%  
 stara matura na ocenę 4  
uzyskane z pisemnej części z HISTORII SZTUKI 
 
WYDZIAŁ KULTURY JAPONII 
Studia licencjackie stacjonarne, niestacjonarne.  

50% redukcji czesnego  
 Laureaci Olimpiady Języka Angielskiego, Francuskiego, Rosyjskiego albo Niemieckiego  
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30% redukcji czesnego  
 matura - poziom rozszerzony od 90%  
 stara matura na ocenę 5  
uzyskane z pisemnej części z DOWOLNEGO OBCEGO JĘZYKA NOWOŻYTNEGO 
10% redukcji czesnego  
 matura: poziom podstawowy od 90%  
                poziom rozszerzony od 70%  
 stara matura na ocenę 4  
uzyskane z pisemnej części z DOWOLNEGO OBCEGO JĘZYKA NOWOŻYTNEGO 
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 
Studia inżynierskie stacjonarne, niestacjonarne.  

50% redukcji czesnego  
 Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości 
30% redukcji czesnego  
 matura - poziom rozszerzony od 70%  
 stara matura na ocenę 5  
uzyskane z pisemnej części z MATEMATYKI lub INFORMATYKI lub FIZYKI 
10% redukcji czesnego 
 matura: poziom podstawowy od 80%  
                poziom rozszerzony od 50%  
 stara matura na ocenę 4  
uzyskane z pisemnej części z MATEMATYKI lub INFORMATYKI lub FIZYKI 
 
 
b) PJATK GDAŃSK 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY INFORMATYKI  
Studia inżynierskie: stacjonarne, niestacjonarne.  

50% redukcji czesnego  
 Laureaci olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki 
30% redukcji czesnego  
 matura: poziom podstawowy od 90%  
                poziom rozszerzony od 70%  
 stara matura na ocenę 5  
uzyskane z pisemnej części z MATEMATYKI lub INFORMATYKI lub FIZYKI 
20% redukcji czesnego 
 matura: poziom podstawowy od 80%  
                poziom rozszerzony od 50%  
 stara matura na ocenę 4  
uzyskane z pisemnej części z MATEMATYKI lub INFORMATYKI lub FIZYKI 
10% redukcji czesnego  
  Absolwentom jednej ze szkół partnerskich  
 
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY SZTUKI NOWYCH MEDIÓW 
Studia licencjackie stacjonarne, niestacjonarne.  

50% redukcji czesnego  
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 Laureaci olimpiady artystycznej 
  
30% redukcji czesnego  
 matura: poziom podstawowy od 90%  
                poziom rozszerzony od 70%  
 stara matura na ocenę 5  
uzyskane z pisemnej części z HISTORII SZTUKI 
20% redukcji czesnego przysługuje  
 matura: poziom podstawowy od 80%  
                poziom rozszerzony od 50%  
 stara matura na ocenę 4  
uzyskane z pisemnej części z HISTORII SZTUKI 
10% redukcji czesnego  
  Absolwentom jednej ze szkół partnerskich  
 

4. Zniżki na podstawie zagranicznego lub międzynarodowego świadectwa dojrzałości  
 
* W przypadku rozpoczęcia studiów w PJATK w Gdańsku, zniżka wynosi 20% 
 
INFORMATYKA 

Te same przedmioty co na maturze polskiej - MATEMATYKA lub INFORMATYKA lub FIZYKA 

UKRAINA (tylko na podstawie egzaminu DPA) 

30% za 12 

10%* za 10, 11 

BIAŁORUŚ 

30% za średnią ≥ 9,20 z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka 

10%* za średnią ≥ 8,00 z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka 

ROSJA/KAZACHSTAN/KIRGISTAN/AZERBEJDŻAN/ARMENIA/TADŻYKISTAN 

30% za średnią ≥ 4,50 z przedmiotów: algebra, geometria, informatyka i fizyka 

10%* za średnią ≥ 4,00 z przedmiotów: algebra, geometria, informatyka i fizyka 

UZBEKISTAN 

30% za średnią  5,00 z przedmiotów: algebra, geometria, informatyka i fizyka 

10%* za średnią ≥ 4,50 z przedmiotów: algebra, geometria, informatyka i fizyka 

TURCJA 

30% za ≥ 5,00 lub (85-100 skali ocen - 100) 

10%* za ≥ 4,00 lub (70-84 skali ocen - 100) 

IB 

Nauki matematyczne – podstawy matematyki, matematyka, matematyka zaawansowana, matematyka z 
elementami informatyki  
Nauki eksperymentalne - fizyka 

30% za HL 7, 6 

10%* za HL 5, SL 7, 6 
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ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA 

Te same przedmioty co na maturze polskiej – HISTORIA SZTUKI 

UKRAINA (tylko na podstawie egzaminu DPA) 

30% za 12 

10%* za 10, 11 

BIAŁORUŚ 

30% za 10 

10%* za 9, 8 

ROSJA/KAZACHSTAN/KIRGISTAN/AZERBEJDŻAN/ARMENIA/TADŻYKISTAN 

30% za 5 

10%* za 4 

UZBEKISTAN 

30% za średnią  5,00  

10%* za średnią 4,50  

TURCJA 

30% za ≥ 5,00 lub (85-100 skali ocen - 100) 

10%* za ≥ 4,00 lub (70-84 skali ocen - 100) 

IB 

Przedmioty artystyczne – plastyka 

30% za HL 7, 6 

10%* za HL 5, SL 7, 6 

 

KULTURA JAPONII  

Za jęz. angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański 

UKRAINA (tylko na podstawie egzaminu DPA) 

30% za 12 

10% za 10, 11 

BIAŁORUŚ 

30% za 10 

10% za 9, 8 

ROSJA/KAZACHSTAN/KIRGISTAN/AZERBEJDŻAN/ARMENIA/TADŻYKISTAN 

30% za 5 

10% za 4 

UZBEKISTAN 

30% za średnią  5,00  

10% za średnią 4,50  
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TURCJA 

30% za ≥ 5,00 lub (85-100 skali ocen - 100) 

10%* za ≥ 4,00 lub (70-84 skali ocen - 100) 

IB 

Język B - drugi język (obcy nowożytny) 

30% za HL 7 

10%* za HL 6, SL 7, 

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ  

UKRAINA (tylko na podstawie egzaminu DPA) 

30% za 12 

10% za 10, 11 

BIAŁORUŚ 

30% za średnią ≥ 9,20 z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka 

10% za średnią ≥ 8,00 z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka 

ROSJA/KAZACHSTAN/KIRGISTAN/AZERBEJDŻAN/ARMENIA/TADŻYKISTAN 

30% za średnią ≥ 4,50 z przedmiotów: algebra, geometria, informatyka i fizyka 

10% za średnią ≥ 4,00 z przedmiotów: algebra, geometria, informatyka i fizyka 

UZBEKISTAN 

30% za średnią  5,00  

10% za średnią 4,50  

TURCJA 

30% za ≥ 5,00 lub (85-100 skali ocen --100) 

10% za ≥ 4,00 lub (70-84 skali ocen --100) 

IB 

Nauki matematyczne – podstawy matematyki, matematyka, matematyka zaawansowana, matematyka z 

elementami informatyki  

Nauki eksperymentalne - fizyka 

30% za HL 7, 6 

10% za HL 5, SL 7, 6 


