XXIV. EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „EKSPERTYZA WYPADKU
DROGOWEGO” W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
Kierownik Studiów: dr inż. Robert Janczur, tel.: 12 628 35 28, bud. K, pok. K119
Obsługa administracyjna: Andrzej Baran, tel.: 12 628 35 30, bud. J, pok. J101
Obsługa finansowa: mgr Magdalena Kalarus, tel.: 12 628 35 31, bud. J, pok. J101
Rekrutacja na XXIV. edycję Studiów Podyplomowych „Ekspertyza Wypadku Drogowego”
odbędzie się w terminie: 19 czerwca – 1 września 2017 r. Kandydaci nadsyłają pocztą na adres:
Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
(z dopiskiem: „Studia podyplomowe Ekspertyza Wypadku Drogowego”)
lub składają osobiście w bud. J, pok. J101 (adres jw.), następujące dokumenty:


kartę zgłoszenia na obowiązującym formularzu,



odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,



2 fotografie o wym. 4,5 x 3,5 cm,



kopię potwierdzenia wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 95,00 zł,



kopię dowodu osobistego.
Kwalifikacja kandydatów dokonywana jest przez komisję na podstawie nadesłanych kart

zgłoszenia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszenia, rodzaju i poziomu ukończonych studiów oraz
rodzaju i przebiegu dotychczasowej praktyki zawodowej. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni
o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w terminie do 8 września 2017 r.
Osoby zakwalifikowane powinny wpłacić kwotę czesnego w terminie do 22 września 2017 r.,
stając się pełnoprawnymi uczestnikami studiów podyplomowych. Potwierdzenie wpłaty czesnego
należy przesłać drogą elektroniczną na adres: m4ekspertyza@mech.pk.edu.pl, nie później niż
w następnym dniu po dokonaniu wpłaty.
Opłata za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 wynosi:


opłata rekrutacyjna - 95,00 zł,



czesne - 5 400,00 zł.
Czesne powinno być wpłacone jednorazowo w pełnej kwocie. Istnieje możliwość rozłożenia

czesnego na dwie raty: I rata – 3 500,00 zł, II rata – 1 900,00 zł. W przypadku skorzystania z tej
możliwości, termin wpłaty II raty upływa na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w II semestrze
(potwierdzenie wpłaty II raty czesnego należy przesłać według zasad opisanych powyżej).
Opłatę rekrutacyjną i czesne należy wpłacać na konto Politechniki Krakowskiej:
Alior Bank S.A. nr 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826, w tytule przelewu podając: imię i nazwisko
uczestnika z dopiskiem: Studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”.

Zajęcia na studiach podyplomowych będą się odbywać w Sali nr G160, znajdującej się na
I piętrze budynku nr G przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie.

Uwaga:
Minimalna liczba uczestników studiów podyplomowych „Ekspertyza Wypadku Drogowego”
wynosi 23 osoby. Jeżeli nie zgłosi się wystarczająca liczba kandydatów, studia w roku akademickim
2017/2018 nie zostaną uruchomione. Wpłacone przez kandydatów czesne zostanie wówczas zwrócone
(opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna).

