
Sprawozdanie za rok 2015/2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Część 1. Informacje ogólne

Pełna nazwa: Akademia Morska w Gdyni

REGON: 000145112

Część 2. Współpraca międzynarodowa

UWAGA: Dane przekazane w Części 2 sprawozdania będą stanowiły podstawę naliczenia
dotacji podstawowej na rok 2017!

1)Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremerhavenNazwa partnera

aktywnaStatus:

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

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

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 5

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Shanghai Maritime UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 4

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

ChinyKraj pochodzenia partnera:

ShanghaiMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Kaliningrad State Technical UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-01-31 do 2020-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: współpraca w sferze kształcenia, w zakresie badań
naukowych oraz w zakresie kultury i sportu

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

Federacja RosyjskaKraj pochodzenia partnera:

KaliningradMiasto 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)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  telekomunikacja (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  mechanika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  inżynieria materiałowa (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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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wielostronnaUmowy/porozumienia **:

International Association of  Maritime Universites IAMUNazwa partnera

aktywnaStatus:

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

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

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 6
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

JaponiaKraj pochodzenia partnera:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:12:48 Strona 5 z 72



wielostronnaUmowy/porozumienia **:

Ministerio das Pescas - Angola, Navimor International,
PolskaNazwa partnera

aktywnaStatus:

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

Zakres współpracy:

współpraca w zakresie technicznego i dydaktycznego
wsparcia i pomocy dla Academia de Pescas e das Ciencias
do Mar do Namibe (m.in. opracowanie podręczników
akademickich w j. portugalskim, studia magisterskie i
doktoranckie dla studentów angolskich, doradztwo przy
tworzeniu projektów wykonawczych laboratoriów w uczelni
w Namibe)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 16

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

AngolaKraj pochodzenia partnera:

LuandaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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wielostronnaUmowy/porozumienia **:

Estońska Akademia NaukNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

TallinnMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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współpraca w ramach oficjalnej delegacji polskiej
zatwierdzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i RozwojuUmowy/porozumienia **:

International Maritime Organisation IMONazwa partnera

aktywnaStatus:

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

Zakres współpracy: udział w obradach sesji Podkomitetów NCSR i CCC

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

Wielka BrytaniaKraj pochodzenia partnera:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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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

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

ChinyKraj pochodzenia partnera:

ShanghaiMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa wielostronna  - realizacja projektu FP7-PEOPLE-
2013-IRSES-612593:  "Towards Intelligent Micro-Bearings -
Tribiotical Aspects" (akronim IMBeing)Umowy/porozumienia **:

Politechnika GdańskaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 8

wyjeżdżający: 4
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universitat Politecnica de CatalunyaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 5

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of CadizNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 7

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

CadizMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad del Pais VascoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

BilbaoMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad de La LagunaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 3

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidade de OviedoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Hochschule BremerhavenNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 11

przyjeżdżający: 3

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

BremerhavenMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Cork Institute of TechnologyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Stord / Haugesund  University CollegeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

    •  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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Lithuanian Maritime CollegeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 8

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

LitwaKraj pochodzenia partnera:

KłajpedaMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilataralnaUmowy/porozumienia **:

Latvian Maritime AcademyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Karadeniz Teknik UniversitesiNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 2

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

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

technicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Bulent Ecevit UniversityNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 4

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

ZonguldakMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of DubrovnikNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 8

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

DubrownikMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of RijekaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 7

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 2

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Helmut-Schmidt-Universitaet/ Universitaet der BundeswehrNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

HamburgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidade Tecnica de Lisboa/Instituto Superior TecnicoNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 1

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

University of SplitNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 5

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Chalmers Univwrsity of TechnologyNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 5

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

SzwecjaKraj pochodzenia partnera:

GoeteborgMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

The Chatolic University of RuzomberokNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 2

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:12:48 Strona 29 z 72



bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Technische Hochschule MittelhseesmNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

NiemcyKraj pochodzenia partnera:

GiessenMiasto 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)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa wielostronna - realizacja projektu "A panEuropean
framework for stregnhtening Critical Infrastructure
resilience to climate change" (EU-CIRCLE) w ramach
Programu "Horyzont 2020"

Umowy/porozumienia **:

National Center for Scientific Research "Demokritos"Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 3
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  matematyka (Obszar nauk ścisłych/dziedzina nauk
matematycznych)
    •  automatyka i robotyka (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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa wielostronna - podwykonawstwo projektu
"Rethinking Container Management Systems " RCMS ( w
ramach Programu "Horyzont 2020") - umowa z Gdańskim
Terminalem Kontenerowym

Umowy/porozumienia **:

CIRCLE SRL, Włochy (koordynator)Nazwa partnera

aktywnaStatus:

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

Zakres współpracy:

merytoryczne i organizacyjne wsparcie Gdańskiego
Terminalu Kontenerowego S.A. przy realizacji projektu.
Pozostali partnerzy projektu: Centre Internacional De
Metodes Numerics En Enginyeria (Hiszpania); UNIVERSITA
Degli Studi Di Genova (Włochy); HPC Hamburg Port
Consulting GmbH (Niemcy); Autorita' Portuale Della Spezia
(Włochy); Israel Aerospace Industries Ltd. (Izrael); Compass
Ingenieria Y Sistemas SA (Hiszpania); Sellhorn
Ingenieurgesellschaft mbH (Niemcy); Gdański Terminal
Kontenerowy S.A. (Polska); Luka Koper, Port And Logistic
System, D.D. (Słowenia)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 2
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa wielostronna - realizacja projektu "Small and
medium-sized ports collaboration for efficient supply chains
(akronim SMPorts) w ramach Programu EUSBSR EU
Strategy for the Baltic Sea Region - Seed Money Facility

Umowy/porozumienia **:

University of Turku - Centre for Maritime Studies
(koordynator)Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-02-19 do 2017-03-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:

Projekt koncentruje się na działaniach mających na celu
usprawnienie funkcjonowania małych i średnich portów
Morza Bałtyckiego jako regionalnych łańcuchów dostaw
(promocja roli małych i średnich portów w systemie
transportowym Bałtyku, identyfikacja kluczowych
czynnikow determinujących możliwości rozwoju aktywności
przemysłowej i usługowej w otoczeniu małych i średnich
portów morskich, przygotowanie wstepnych założeń dla
dedykowanego narzędzia analitycznego pozwalajacego na
ocenę aktywności portów z perspektywy poziomu
dobrobytu w skali regionalneh). Pozostali partnerzy
projektu: Lulea University of Technology (Szwecja),
Akademia Morska w Gdyni

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 5
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

TurkuMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska"Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-07-21 do 2018-07-21Okres trwania umowy:

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

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

UkrainaKraj pochodzenia partnera:

LwówMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  elektrotechnika (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)
    •  telekomunikacja (Obszar nauk technicznych/dziedzina
nauk technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  inżynieria materiałowa (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  mechanika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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wielostronneUmowy/porozumienia **:

Katolicka uniwerzita v Ruzmoberku, Miasto i Gmina Sztum,
Stowarzyszenie Gospodarcze w Piszu,  Fundacja Instytut
Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, Fundacja
Rozwoju Społecznej Odpowiedzialnosci "Helisa", Akademia
Morska w Gdyni

Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2016-06-09 do 2020-01-31Okres trwania umowy:

Zakres współpracy:
współpraca w zakresie realizacji inicjatyw przyczyniajacych
się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach -
inicjatywa pod nazwa Inzynieria Innowacji Spolecznych (IIS)

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 1

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

Ruzomberok, Sztum, GdyniaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  ekonomia (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk
ekonomicznych)
    •  socjologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina
nauk humanistycznych)

Liczba doktorantów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Universidad de A CorunaNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 9

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

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)
    •  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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Kymenlaakson AmmatikorkeakouluNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

FinlandiaKraj pochodzenia partnera:

KotkaMiasto pochodzenia partnera:

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej *

Dyscyplina naukowa w której
prowadzona jest współpraca:

    •  transport (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  budowa i eksploatacja maszyn (Obszar nauk
technicznych/dziedzina nauk technicznych)
    •  elektronika (Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk
technicznych)
    •  elektrotechnika (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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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bilateralnaUmowy/porozumienia **:

Instituto Politecnico de SetubalNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 1
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

SetubalMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa student-firma ws. praktykiUmowy/porozumienia **:

Academy Maritime Services Ltd.Nazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-06 do 2015-09-25Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: praktyka studencka

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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.

*

CyprKraj pochodzenia partnera:

bandera statkuMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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umowa student-firma ws. praktykiUmowy/porozumienia **:

Doehle Marine Services EuropeNazwa partnera

aktywnaStatus:

od 2015-06-30 do 2015-11-26Okres trwania umowy:

Zakres współpracy: praktyka studencka

Liczba studentów:
przyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 1

przyjeżdżający: 0

wyjeżdżający: 0
Liczba nauczycieli akademickich:

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:

bandera statkuMiasto 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 co najmniej 3 miesięcy: 0

wyjeżdżający na okres co najmniej 3 miesięcy: 0
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Część 3. Opłaty za studia i opłata rekrutacyjna

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 21

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 13

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 5 388

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 7

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 172

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 38

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Elektryczny

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 56

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 124

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 200

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 162

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 2

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 3

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 172

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 200

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 131

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 1

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 000

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 5 388

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 184

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 900

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 33

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:

wariant Ia) 2 100

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 19

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 5 388

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 5

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Nawigacja

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 141

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.

Wygenerowane z systemu POL-on 2016-12-05 10:12:48 Strona 61 z 72



Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

NieokreślonyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 9

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Niestacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 27

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 1

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Nawigacyjny

Kierunek studiów: Transport

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 3

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 4 310

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 4

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Niestacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 8

opłata za semestr:

wariant Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 227

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

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 Ia) 1 800

wariant IIb) 0

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 35

wariant IIe) 0

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Pierwszego stopniaPoziom kształcenia:

PraktycznyProfil:

Liczba semestrów: 7

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 388

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 2

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na
formy i poziomy kształcenia2)

Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej: Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów*: Stacjonarne

Drugiego stopniaPoziom kształcenia:

OgólnoakademickiProfil:

Liczba semestrów: 4

opłata za semestr:

wariant Ia) 0

wariant IIb) 5 388

wariant IIIc) 0

liczba studentów
wnoszących opłaty za
studia:

wariant Id) 0

wariant IIe) 4

wariant IIIf) 0

Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Opłaty pobierane od cudzoziemców, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
c)

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

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

a)

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

Należy wypełnić dla kierunków, na których były dokonywane wpłaty.
2)

Opłata związana z przyjęciem na
studia (opłata rekrutacyjna):

85

85

85

maksymalna

średniaX)

minimalna

X) Średnią opłatę rekrutacyjną należy obliczyć wg wzoru: (opłata A * liczba studentów płacących opłatę A +opłata B *
liczba studentów płacących opłatę B + ……) / (liczba wszystkich studentów płacących opłatę rekrutacyjną)

d) Liczba studentów, którzy posiadają obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy i
którzy wnieśli opłaty za studia.

e)
Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia.

f) Liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art..43 ust.2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty
za studia.
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Część 4. Studia doktoranckie

Informacja o opłatach na studiach doktoranckich

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Przedsiębiorczości i
Towaroznawstwa

Dziedzina nauki/sztuki: dziedzina nauk ekonomicznych

Forma studiów*: NIESTACJONARNE

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

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Należy wypełnić dla studiów doktoranckich, na których były dokonywane wpłaty.

2)

Dyscyplina naukowa/artystyczna: towaroznawstwo

Liczba doktorantów wnoszących opłatę: 5

Średnia opłata za semestr (w zł)**: 2500

2)
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Część 5. Pracownicy cudzoziemcy
UWAGA: Dane przekazane w Części 5 sprawozdania będą stanowiły podstawę
naliczenia dotacji podstawowej na rok 2017!

Liczba pracowników wg. kraju pochodzenia

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Łotwa

0

1

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Niemcy

0

1
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Liczba pracowników wg. kraju pochodzenia

Kraj pochodzenia:

Nauczyciele akademiccy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie do 3 miesięcy

Liczba osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na
stanowisku profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym, lub
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej
uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim
roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w
uczelni (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Ukraina

0

3
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