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Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2021 Rektora PK z dnia 1 października 2021 r.  

 

Regulamin kursów przedmiotowych dla maturzystów 

organizowanych przez Politechnikę Koszalińską  

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Kursy przedmiotowe dla maturzystów organizowane są przez Politechnikę Koszalińską dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób przygotowujących się do matury. 

2. Poniższy regulamin dostępny jest na stronie internetowej tu.koszalin.pl w zakładce 

Kandydaci/Kursy. 

3. Podpisanie deklaracji (załącznik 1) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

wyrażeniem zgody kursanta na udział w zajęciach oraz poniesienie kosztów związanych z kursem.  

Zapisy 

1. Rekrutacją i organizacją kursów zajmuje się Dział Współpracy ze Studentami Politechniki 

Koszalińskiej. 

2. Zapisy na kurs odbywają się drogą elektroniczną na adres kursy@tu.koszalin.pl z podaniem 

imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy szkoły, wybranego przedmiotu, adresu e-mail oraz 

telefonu do kontaktu.  

3. Termin spotkania organizacyjnego zostanie ogłoszony na stronie internetowej. 

Płatności 

1. Wysokość opłaty za kurs reguluje odpowiednie zarządzenie rektora w sprawie organizacji kursów 

dla maturzystów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej i wnoszona jest jednorazowo na 

tydzień przed rozpoczęciem kursu. 

2. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem, opłata nie podlega zwrotowi. 

Uczestnikowi kursu nie przysługuje także roszczenie o zwrot opłaty za przeprowadzone w ramach 

kursu zajęcia, w których uczestnik ten nie brał udziału. 

3. Minimalna liczebność grupy wynosi 10 osób. Dopuszcza się możliwość uruchomienia kursu dla 

grupy o mniejszej liczebności, przy czym w takim przypadku wszyscy uczestnicy takiego kursu 

będą zobowiązani do zapłaty proporcjonalnie wyższej opłaty za kurs, w celu pokrycia w równym 

stopniu opłat za kurs, jakie byłyby należne dla Politechniki Koszalińskiej, w przypadku grupy 

liczącej 10 osób. 

4. Istnieje możliwość zapisania się na kurs po jego rozpoczęciu. Wysokość opłaty jest wówczas 

proporcjonalna do liczby godzin kursu pozostałych do zrealizowania, przyjmując aktualną stawkę 

godzinową. Osobie przystępującej do kursu w trakcie jego trwania, nie przysługuje prawo żądania 

powtórzenia materiału, który został już zrealizowany. 
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Zasady organizacyjne 

1. Terminy zajęć oraz nazwiska prowadzących podawane są do wiadomości kursantów przed 

rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej.  

2. Zajęcia odbywają się w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w roku akademickim, raz w tygodniu po 

2 lub 3 godziny lekcyjne na terenie uczelni.  

3. Szczegółowy harmonogram kursów zostanie podany na stronie internetowej kursów: 

https://tu.koszalin.pl/kat/200/kursy  

4. Na wniosek uczniów kurs może ulec przedłużeniu za dodatkową opłatą. 

5. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która dokonała płatności oraz złożyła pisemną deklarację 

potwierdzającą chęć udziału, stanowiącą załącznik do powyższego Regulaminu. 

6. W wyjątkowych przypadkach Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

rozpoczęcia kursów oraz zmiany formy ze stacjonarnej na zdalną.  

Prawa uczestnika kursu 

1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały. 

2. Uczestnik ma prawo do zgłaszania prowadzącemu lub organizatorom wszelkich uwag i sugestii 

dotyczących kursu, w którym uczestniczy. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w kursie na zasadach opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

Obowiązki uczestnika kursu 

1. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego zapisy. 

2. Prorektor ds. Studenckich, na wniosek prowadzącego zajęcia, może wykluczyć z kursu  

osoby zakłócające prowadzenie zajęć. W przypadku wykluczenia z kursu, uiszczona przez 

uczestnika opłata nie podlega zwrotowi. 

3. Uczestnik ma obowiązek terminowego wniesienia obowiązującej opłaty za kurs, w którym 

zamierza uczestniczyć. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 

przepisów obowiązujących na terenie Politechniki Koszalińskiej, o których zostanie on 

poinformowany. 
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