
Sprawozdanie za rok 2014/2015

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 1. Informacje ogólne

Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni

Pełna nazwa: Akademia Morska w Gdyni

REGON: 000145112

Dane adresowe
siedziby uczelni albo
związku uczelni:

Województwo: Pomorskie

GdyniaPowiat:

Gmina: Gdynia

Miejscowość: Gdynia

Poczta: Gdynia

Kod pocztowy: 81-225

Ulica: Morska

Nr budynku: 81-87

Telefon: +48 58 621 70 41

Faks: +48 58 620 67 01

Strona internetowa: http://www.am.gdynia.pl

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni

Funkcja: Rektor

Imię i nazwisko: Piotr  Jędrzejowicz

Stopień naukowy lub tytuł naukowy, stopień w
zakresie sztuki lub tytuł w zakresie sztuki: prof. dr hab.

Stopień służbowy*:

Kadencja:
Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data upływu: 2016-08-31

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
*

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Część 2. Absolwenci

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 10

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 24

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 4

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 59

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 10

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Elektryczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 86

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 22

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 84

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 2

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 2

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 69

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 27

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 37

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 82

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

3

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 66

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 53

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

2

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 23

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 13

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

1

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 34

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 28

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 5

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 68

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 3

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 18

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 49

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 1

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 14

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Nawigacyjny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 2

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 86

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 1

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 0

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 12

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 7

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny
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Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia

Profil kształcenia: Nieokreślony

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 25

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny

Liczba absolwentów, z podziałem na kierunki, formy, poziomy i profile kształcenia

Absolwenci

Należy podać odrębnie informacje o liczbie absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
*

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami): 14

Liczba absolwentów cudzoziemców:

ogółem: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy: 0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy: 0

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):

0

Jednostka: Wydział Mechaniczny
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Część 3. Współpraca międzynarodowa

bilataralnaUmowy/porozumienia **:

Latvian Maritime AcademyNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 2Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ŁotwaKraj pochodzenia partnera:

RygaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

BilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of GavleNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

GalveMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremerhavenNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

1978-06-12 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: naukowo-badawcza, w zakresie kształcenia, wymiana kadry
i studentów

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

 BremerhavenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  mechanika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  telekomunikacja (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 15

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 16

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 6

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 1Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

nauk ekonomicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Shanghai Maritime UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

1984-11-20 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: naukowo-badawcza, w zakresie kształcenia, wymiana kadry
i studentów

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

ChinyKraj pochodzenia partnera:

ShanghaiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  automatyka i robotyka (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
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przyjeżdżający: 4

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 6Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Baltic Fishing Fleet State AcademyNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2007-10-06 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: naukowo-badawcza, w zakresie kształcenia, wymiana kadry
i studentów

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

KaliningradMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  mechanika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  telekomunikacja (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad de A CorunaNazwa partnera umowy/porozumienia:

nie realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

CorunaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universitat Politecnica de CatalunyaNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 7

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BarcelonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of CadizNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

CadizMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad del Pais VascoNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 5

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BilbaoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad de La LagunaNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 3

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 1

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

La lagunaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidade de OviedoNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 5

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

OviedoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk

technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremerhavenNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremerhavenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk

technicznych/dziedzina nauk technicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 9

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Fachhochschule StralsundNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

StralsundMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Kymenlaakson AmmattikorkeakouluNazwa partnera umowy/porozumienia:

nie realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

KotkaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Cork Institute of TechnologyNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

IrlandiaKraj pochodzenia partnera:

corkMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Stord / Haugesund  University CollegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

NorwegiaKraj pochodzenia partnera:

HaugesundMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Lithuanian Maritime CollegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

LitwaKraj pochodzenia partnera:

KłajpedaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 9

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk

technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Kalmar Maritime Academy (Linnaeus University)Nazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

KalmarMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk

technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Yasar UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IzmirMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Karadeniz Teknik UniversitesiNazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 2

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

TrabzonMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk

technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Bulent Ecevit UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

ZonguldakMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk

technicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 13

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of DubrovnikNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

DubrownikMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 2

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of RijekaNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 5

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

RijekaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:11:17 Strona 50 z 141



Universidad de VigoNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

VigoMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad de ExtremaduraNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

HiszpaniaKraj pochodzenia partnera:

BadajozMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk

technicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 1

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Helmut-Schmidt-Universitaet/ Universitaet der BundeswehrNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HamburgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universita degli Studi del SannioNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

BeneventoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universita Degli Studi di PerugiaNazwa partnera umowy/porozumienia:

WłochyKraj pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PerugiaMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universite de PoitiersNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

PoitiersMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Zirve UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

GazintepMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk

technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidade Tecnica de Lisboa/Instituto Superior TecnicoNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

LizbonaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Technicka Univerzita v KosicachNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

KoszyceMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy:
Współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Yildiz Tachnical UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

TurcjaKraj pochodzenia partnera:

IstambułMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universite de ToulonNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

FrancjaKraj pochodzenia partnera:

TullonMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of SplitNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ChorwacjaKraj pochodzenia partnera:

SplitMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Chalmers Univwrsity of TechnologyNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

GoeteborgMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Alexander Dubeck University of TrencinNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

TrencinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Liepaja maritime CollegeNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

ŁotwaKraj pochodzenia partnera:

LipawaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

The Chatolic University of RuzomberokNazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:11:17 Strona 61 z 141



realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Słowacka, RepublikaKraj pochodzenia partnera:

RuzomberokMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Hoschschule WismarNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

WismarMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Technische Hochschule MittelhseesmNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

GiessenMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Tallin University of TechnologyNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 1Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

EstoniaKraj pochodzenia partnera:

TallinMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Instituto Poitecnico de CoimbraNazwa partnera umowy/porozumienia:

PortugaliaKraj pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

CoimbraMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

bilateralnaUmowy/porozumienia **:

National Technical University of UkraineNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-06-01 do 2021-09-30Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca przewiduje wymianę studentów, nauczycieli
akademickich oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

UkrainaKraj pochodzenia partnera:

KijówMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa o współpracy naukowo-technicznej między Rządem
RP a Rządem ChRL
 Współpraca w ramach projektu "Analiza nowych
technologii w obszarze oceny jakości energii elektrycznej w
systemach okrętowych" ("Study on New Technology
Development for Power Quality Assessment on Shipboard")

Umowy/porozumienia **:

Shanghai Maritime UniversityNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-01-01 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: współpraca naukowo-techniczna w zakresie oceny jakości
energii w okrętowych systemach elektroenergetycznych

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

ChinyKraj pochodzenia partnera:

ShanghaiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
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przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa wielostronna  - realizacja projektu FP7-PEOPLE-
2013-IRSES-612593:  "Towards Intelligent Micro-Bearings -
Tribiotical Aspects" (akronim IMBeing)Umowy/porozumienia **:

Politechnika GdańskaNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2014-01-02 do 2016-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

współpraca naukowa w zakresie tribologii mikrołożysk
(badania nad tarciem i smarowaniem mikropołączeń)
stosowanych w przemyśle, bioinżynierii i biotechnologii;
wymiana naukowców, wspólne seminaria i wasztaty
naukowe. Partnerzy umowy - Politechnika Gdańska (lider),
Politechnika Koszlińska, Akademia Morska w Gdyni,
Karlsruhe Institute of Technology, A.V. Luikov Heat and
Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences
of Belarus, National Science Center Kharkov Institute of
Phisics and Technology

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

PolskaKraj pochodzenia partnera:

GdańskMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk

technicznych/dziedzina nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 1

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

umowa wielostronna - podwykonawstwo projektu
"Rethinking Container Management Systems " RCMS ( w
ramach  projektu "Horyzont 2020") - umowa z Gdańskim
Terminalem Kontenerowym

Umowy/porozumienia **:

CIRCLE SRLNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-05-01 do 2017-02-01Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: merytoryczne i organizacyjne wsparcie Gdańskiego
Terminalu Kontenerowego S.A. przy realizacji projektu

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

WłochyKraj pochodzenia partnera:

Rozzano Milan, GenowaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa wielostronna - realizacja projektu "A panEuropean
framework for stregnhtening Critical Infrastructure
resilience to climate change" (EU-CIRCLE) w ramach
projektu "Horyzint 2020"

Umowy/porozumienia **:

National Center for Scientific research "Demokritos"Nazwa partnera umowy/porozumienia:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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realizowanaStatus:

2015-06-01 do 2018-05-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

zadaniem projektu jest wypracowanie i wprowadzenie
immowacyjnych ram wspierających odporność wzajemnie
połączonych Europejskich Infrastruktur na presje
klimatyczne, AMG wraz z partnerami przeprowadza badania
dotyczące analizy bezpieczeństwa infrastruktur krytycznych
narazonych na zmiany klimatyczne oraz analizy ryzyka
awarii infrastruktur krytycznych.

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

GrecjaKraj pochodzenia partnera:

Agia ParaskeviMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:     •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk

matematycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

umowa wilostronna -Umowy/porozumienia **:

Ministere de la Peche et des Affaires MaritimesNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-04-21 do 2017-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

współpraca przy tworzeniu w Senegalu wyższej szkoły
morskiej (pełnienie nadzoru naukowego przez AMG,
tworzenie programów nauczania, określenie poziomu
kształcenia na poszczególnych kierunkach, metod
zarządzania itd.)

SenegalKraj pochodzenia partnera:

DakarMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  inżynieria chemiczna (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 6Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  energetyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  ochrona środowiska (Obszar nauk
przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych)
    •  chemia (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
chemicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  automatyka i robotyka (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  telekomunikacja (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
    •  fizyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
fizycznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

wielostronnaUmowy/porozumienia **:

International Association of  Maritime Universites IAMUNazwa partnera umowy/porozumienia:

JaponiaKraj pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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realizowanaStatus:

2007-10-06 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: naukowo-badawcza, w zakresie kształcenia, wspólne
projekty badawcze

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

TokioMiasto pochodzenia partnera:

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  informatyka (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  automatyka i robotyka (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

wielostronnaUmowy/porozumienia **:

Ministerio das Pescas - Angola, Navimor International,
PolskaNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2013-01-01 do 2018-12-31Okres trwania umowy:

AngolaKraj pochodzenia partnera:

LuandaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Zakres współpracy:

współpraca w zakresie technicznego i dydaktycznego
wsparcia i pomocy dla Namibe Fishery Academy (m.in.
stworzenie 28 podręczników akademickich w j.
portugalskim, studia magisterskie i doktoranckie dla
studentów angolskich, doradztwo przy tworzeniu projektów
wykonawczych laboratoriów w NFA)

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 20

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 3Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  nauki o zarządzaniu (Obszar nauk
społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  towaroznawstwo (Obszar nauk społecznych/dziedzina
nauk ekonomicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

wielostronnaUmowy/porozumienia **:

Estońska Akademia NaukNazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2013-01-01 do 2015-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
wspólny projekt badawczy "Smart Power Electronics
Arrangements and Control Methods for Active Power
Distribution Grids" Partnerzy umowy: PAN, Estońska
Akademia Nauk, Tallinn University of Technology

EstoniaKraj pochodzenia partnera:

TallinnMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *
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Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

współpraca w ramach oficjalnej delegacji polskiej
zatwierdzonej przez MIiRUmowy/porozumienia **:

International Mobile Satelite Organization IMSONazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2015-01-01 do 2015-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żęglugi,
radiokomunikacji oraz SAR - NCSR/IMO

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

LondynMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  telekomunikacja (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
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przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

współpraca w ramach oficjalnej delegacji polskiej
zatwierdzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i RozwojuUmowy/porozumienia **:

International Maritime Organisation IMONazwa partnera umowy/porozumienia:

realizowanaStatus:

2008-01-01 do 2020-12-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: udział w obradach sesji Podkomitetów NCSR i CCC

Liczba studentów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

LondynMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której prowadzona jest
współpraca:

    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)

Liczba doktorantów:

przyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres do 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający na okres powyżej 3 0

wyjeżdżający na okres powyżej 3 miesięcy: 0
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wyjeżdżający: 0

przyjeżdżający: 0Liczba pracowników uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi:

Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów
naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

**

Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
lub innych źródeł zagranicznych.

*
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Część 4. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 1 850

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 59

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 850

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 825

463opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 700

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 1 850

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 21

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 850

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 925

462opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 700

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:11:17 Strona 77 z 141



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 9

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 950

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 975

488opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 1 950

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 950

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 975

488opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 187

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 22

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 9 600

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 11

wariant II***** 7

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 950

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 975

488opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 1 850

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 44

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 850

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 925

463opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 700

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 1 850

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 112

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 850

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 925

463opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 700

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 1 950

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 48

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 950

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 975

488opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:11:17 Strona 86 z 141



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 1 950

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 950

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 975

488opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 900

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 266

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 24

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 103

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 950

475opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 202

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 100

550opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 4237

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Innowacyjna gospodarka

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 9 600

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 2 000

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 101

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 2 000

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 49

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 000

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 000

500opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 000

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 171

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 100

550opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 2

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 100

550opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 9 600

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 22

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 950

475opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 13

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 950

475opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 3

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 100

550opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 2 200

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 7

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 100

550opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 6

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Zarządzanie

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 237

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 1 900

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 900

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 950

475opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 800

Opłata za studia w języku obcym: 16 954

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 3

wariant II***** 3

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 100

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 050

525opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 2 200

Opłata za studia w języku obcym: 16 954

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 2 100

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 100

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 050

525opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 200

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 7

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 16 954

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 8 474

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 4 239

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 450

450opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 450

450opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 1 800

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 800

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 450

450opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 600

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 4 239

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 600

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 14 835

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 1 750

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 233

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 750

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 850

425opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 500

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 1 700

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 40

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 700

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 850

425opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 3 400

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 1 750

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 21

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 1 750

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 850

425opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 1 750

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 5 299

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 3

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 0

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 0

0opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 0

Opłata za studia w języku obcym: 0

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 0

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:
wariant I** 0

wariant II*** 9 600

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant I**** 0

wariant II***** 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Średnia opłata związana z
powtarzaniem określonych zajęć:

opłata za powtarzanie semestru: 2 200

opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego: 1 200

600opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów: 4 400

Opłata za studia w języku obcym: 15 895

Średnia opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów: 0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna): 85

Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.*****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.****

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.***

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.**

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.*
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Część 5. Studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Dziedzina nauki/sztuki:     1.  dziedzina nauk technicznych
    2.  dziedzina nauk technicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

27

0

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

1

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

3

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

3

0

0

2

Dyscyplina     1.  elektronika
    2.  elektrotechnika

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i
Towaroznawstwa

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: STACJONARNE

0Średnia opłata za semestr**:

Dyscyplina towaroznawstwo
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Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

17

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

1

0

0

1

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i
Towaroznawstwa

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

2500Średnia opłata za semestr**:

Liczba
doktorantów:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

5

0

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły
do obrony pracy doktorskiej:

0

0

0

0

Liczba
absolwentów:

Dyscyplina towaroznawstwo
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Liczba
otwartych
przewodów
doktorskich:

0

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Liczba
nadanych
stopni
naukowych
doktora: w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

ogółem:

w tym cudzoziemcy, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie
uczestniczyły w studiach doktoranckich:

0

0

0

0
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