
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Decyzja 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr ..../RKR/2018 z dnia  "0 1/3Q.Cax   2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne 
oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem 

dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 
studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe 

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), § 17 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 
2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów 
i szkoleń  oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojo-
wych (Dz. U. z 2016 poz. 1501) oraz § 2 i § 3 ust. 1 uchwały Senatu WAT 
nr 59/WAT/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat 
za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 
postanawia się, co następuje: 

§1 

1. Wysokość  opłat za zajęcia dydaktyczne (czesne) dla osób rozpoczynają-
cych w roku akademickim 2018/2019: 
1) niestacjonarne studia wyższe - określa załącznik nr 1; 
2) niestacjonarne studia doktoranckie - określa załącznik nr 2; 
3) studia podyplomowe - określa załącznik nr 3. 

2. Wysokość  opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawala-
jących wyników w nauce dla osób rozpoczynających w roku akademickim 
2018/2019 studia wyższe, doktoranckie i podyplomowe, wydawane doku-
menty związywane z ich odbywaniem oraz innych opłat związanych ze 
świadczonymi usługami edukacyjnymi - określa załącznik nr 4. 

3. Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla cudzoziemców, rozpoczynają-
cych w roku akademickim 2018/2019, na zasadach odpłatności, studia wyż-
sze, doktoranckie i podyplomowe - określa załącznik nr 5. 

4. Wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przekraczają  kosztów po-
noszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług edukacyjnych 
określonych niniejszą  decyzją. 
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§2 

Wysokość  opłat określonych niniejszą  decyzją  zamieszcza się  na stronie inter-
netowej WAT. 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Sporządził  Karol Heleniak - DOK 



Załącznik nr 1 
do decyzji nr t../RKR/2018 

z dnia 	2018 r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

NIESTACJONARNE STUDIA WYŻSZE 

dane w złotych 

Kierunek studiów / 
podstawowa jednostka organizacyjna 

Niestacjonarne studia 
pierwszego stopnia 
(opłata za semestr) 

Niestacjonarne studia 
drugiego stopnia 

(opłata za semestr) 
bezpieczeństwo narodowe 

Wydział  Cybernetyki 3100 — 

budownictwo 
Wydział  Inżynierii Lądowej i Geodezji 2500 2500  

elektronika i telekomunikacja 
Wydział  Elektroniki 2700 2900  

energetyka 
Wydział  Elektroniki 2700 —  

geodezja i kartografia 
Wydział  Inżynierii Lądowej i Geodezji 2500 2500 

informatyka 
Wydział  Cybernetyki 4200 —  

inżynieria bezpieczeństwa 
Wydział  Mechatroniki i Lotnictwa — 3300 

logistyka 
Wydział  Mechaniczny 2500 2400 

logistyka (profil praktyczny) 
Wydział  Logistyki 2400 2600 

lotnictwo i kosmonautyka 
Wydział  Mechatroniki i Lotnictwa 3000 3200 

mechanika i budowa maszyn 
Wydział  Mechaniczny 2600 2800 

mechatronika 
Wydział  Mechatroniki i Lotnictwa 3000 3200  

obronność  państwa (profil praktyczny) 
Wydział  Logistyki 2500 2500 



Załącznik nr 2 
do decyzji nr .?./RKR/2018 

z dnia 	 2018 r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE 

dane w złotych 

Dyscyplina naukowa studiów doktoranckich / 
podstawowa jednostka organizacyjna 

Niestacjonarne  
studia doktoranckie  

(wysokość  opłaty za semestr) 

budowa i eksploatacja maszyn 
Wydział  Mechaniczny 4200  

budowa i eksploatacja maszyn 
Wydział  Mechatroniki i Lotnictwa 3300 

budownictwo 
Wydział  Inżynierii Lądowej i Geodezji 2700 

elektronika 
Wydział  Elektroniki 3100 

geodezja i kartografia 
Wydział  Inżynierii Lądowej i Geodezji 2700 

mechanika 
Wydział  Mechaniczny 4300 

mechanika 
Wydział  Mechatroniki i Lotnictwa 3300 

telekomunikacja 
Wydział  Elektroniki 3100 



Z łącznik nr 3 
do decyzji nr l/RKR/2018 

z dnia  4-43   2018 r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

STUDIA PODYPLOMOWE 

dane w złotych 

Podstawowa jednost- 
ka organizacyjna 

prowadząca 
studia podyplomowe 

Nazwa studiów podyplomowych 

Wysokość  
opłaty 
za całe 
studia 

Wydział  
Cybernetyki 

„Bezpieczeństwo narodowe" 4600 

„Bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych" 7800 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi" 4500 

Wydział  
Elektroniki 

„Systemy informacyjno - pomiarowe" 4600 

„Systemy i sieci następnej generacji" 4000 

„Systemy i urządzenia telekomunikacyjne" 4000 

„Techniczna ochrona osób i mienia" 4600 

Wydział  
Inżynierii Lądowej 

i Geodezji 

„Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej" 5500 

„GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, 
obronie kraju i ochronie środowiska" 

4800 

„Zagrożenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji 
infrastruktury komunikacyjnej" 

4500 

Wydział  
Logistyki 

„Zarządzanie logistyką  przedsiębiorstwa w warunkach ochro-
ny środowiska" 

4800 

„Samorząd terytorialny w systemie obronności państwa" 4200 

„Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie" 4800 

Wydział  
Mechaniczny 

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
i rzeczoznawstwo samochodowe" 

2800 

Wydział  Mechatroniki 
i Lotnictwa 

„Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia" 4300 

„Zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mecha-
tronicznej" 

5500 



Załącznik nr 4 
do decyzji nr 7./RKR/2018 

z dnia  1'c, • og  2018 r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE POWTARZANE Z POWODU 

NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄ- 
CYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA WYŻSZE, DOKTORANCKIE 
I PODYPLOMOWE, WYDAWANE DOKUMENTY ZWIĄZYWANE Z ICH ODBYWA- 

NIEM ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI 
EDUKACYJNYM 

dane w złotych 

Rodzaj opłaty 
Wysokość

opłaty 

powtarzanie roku studiów na stacjonarnych studiach wyższych*)  3000 

powtarzanie semestru studiów na stacjonarnych studiach wyższych*) 1500 

powtarzanie przedmiotu na studiach wyższych i doktoranckich - stawkę  za 
jedną  godzinę  zajęć  (wysokość  opłaty za powtarzany przedmiot oblicza się  
mnożąc stawkę  przez ogólną  liczbę  godzin powtarzanego przedmiotu okre-
ślaną  w planie studiów) 

8 

powtarzanie zajęć  związanych z dokończeniem studiów wyższych dla osób 
uprzednio skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dy-
plomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplomowego lub 
nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego 

800 

powtarzanie zajęć  związanych z dokończeniem studiów podyplomowych 
dla osób uprzednio skreślonych z listy uczestników studiów podyplomo-
wych z powodu niedopuszczenia do egzaminu końcowego lub niezdania 
egzaminu końcowego lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego 

800 

zajęcia nieobjęte planami studiów wyższych, w tym zajęcia uzupełniające 
efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia - staw- 
ka za jedną  godzinę  zajęć  

8 

wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranta 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę  wyższa) 

17 

wydanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z dwoma odpisami 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę  wyższa) 

60 

wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych 
w tłumaczeniu na język obcy 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę  wyższa) 

40 

wydanie dyplomu doktorskiego z odpisem w języku polskim 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę  wyższa) 

120 

wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego 
w tłumaczeniu na język angielski lub łaciński 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę  wyższa) 

80 

wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
(wydanie duplikatu - opłata o połowę  wyższa) 

30 

uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą  19 

wydanie zaświadczenia o przebiegu studiów 
wyższych/doktoranckich/podyplomowych 

O 

wydanie zaświadczenia dotyczącego odbywania studiów 
wyższych/doktoranckich/podyplomowych 

O 

wydanie odpisu lub wyciągu protokołu zaliczenia przedmiotu lub karty okre-
sowych osiągnięć  studenta/doktoranta/słuchacza 

O 

- na niestacjonarnych studiach wyższych w wysokości ustalonej w za ączn1 u nr 1 i (stosowne) nr 



Załącznik nr 5 
do decyzjigri..7./RKR/2018 

z dnia 	O3  2018r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW, 
ROZPOCZYNAJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019, 

NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI, 
STUDIA WYŻSZE, DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE 

(dane w euro; 
opłaty należy wnosić  w przeliczeniu na złote polskie 

według kursu Srednięgo euro NBP w dniu wpłaty)  

Rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość  opłaty 

stacjonarne i niestacjonarne 
studia wyższe 

pierwszego i drugiego stopnia 
(opłata za semestr) 

1 500 

stacjonarne i niestacjonarne 
studia doktoranckie 
(opłata za semestr) 

2 000 

studia podyplomowe 
(opłata za całe studia) 

3 500 
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