
ZARZĄDZENIE NR 301/15-16 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§1 

1. Określa się wysokość opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej usługi edukacyjne w wysokości wskazanej w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Opłaty za usługi edukacyjne (czesne) na studiach niestacjonarnych studenci nieobjęci 

systemem USOS, dokonują na wydzielone konto bankowe Akademii  

nr 14 1060 0076 0000 3210 0017 5892. 

3. Opłaty za pozostałe usługi edukacyjne, duplikaty indeksu i legitymacji studenckiej oraz 

opłatę za dyplom na studiach niestacjonarnych studenci nieobjęci systemem USOS, 

dokonują na wydzielone konto bankowe Akademii 

nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993. 

4. Studenci objęci systemem USOS wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów 

dokonują na indywidualne konto bankowe z systemu USOS. 

 

§2 

W przypadku niewyrażenia przez studenta zgody na zmianę wysokości dotychczasowych 

opłat, w sytuacji, gdy niniejsze zarządzenie wpływa na zmianę opłat ponoszonych przez 

Studenta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od wiążącej go z Akademią umowy 

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne bez skutków finansowych począwszy od dnia 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

1. Wnoszenie opłat za świadczone w Akademii usługi edukacyjne związane z kształceniem 

studentów na studiach niestacjonarnych (czesne) może być dokonywane według wyboru 

Studenta: 

1) w formie jednorazowej opłaty semestralnej płatnej: 

a) w semestrze zimowym w terminie do dnia: 

 15 września (I tura rekrutacji); 

 15 października ( II tura rekrutacji). 

b) w semestrze letnim w terminie do dnia 28 lutego, 

2) bądź w formie dwóch opłat (rat) semestralnych płatnych: 

a) w semestrze zimowym w terminach do dnia 15 września (I tura rekrutacji) 

i 15 października (II tura rekrutacji)  oraz do dnia 30 listopada, 

b) w semestrze letnim w terminach do dnia 28 lutego oraz do dnia 31 maja. 

 

 



§4 

1. Wyboru jednej z form płatności określonych w § 3 ust. 1 za świadczone usługi 

edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, student 

dokonuje co semestr w terminach: 

1) do dnia 5 września (I tura rekrutacji) i 5 października (II tura rekrutacji) w przypadku 

opłat za semestr zimowy; 

2) do dnia 5 lutego w przypadku opłat za semestr letni;  

poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOS.  

 

§5 

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów i kwestorowi Akademii. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

  



Załącznik 1 

do Zarządzenia  Nr 301/15-16 

Rektora APS 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

Opłaty za usługi edukacyjne świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w roku akademickim 2016/2017: 

 

1. Odpłatność (czesne) za jeden realizowany kierunek na studiach niestacjonarnych: 

 

Rodzaj studiów Semestr 
Wysokość opłaty 

semestralnej
1
 

Wysokość opłaty 

ratalnej 

(dwie raty w 

semestrze po:)
2
 

2016/2017 

Jednolite studia magisterskie 

(psychologia) 

I, II 3.075,00 1.555,00 

III, IV 2.975,00 1.505,00 

V, VI 2.975,00 1.505,00 

VII, VIII 2.975,00 1.505,00 

IX, X 2.850,00 1.440,00 

Studia pierwszego stopnia 

(pedagogika, pedagogika 

specjalna, praca socjalna, 

socjologia) 

I, II 1.875,00 955,00 

III, IV 1.775,00 905,00 

V, VI 1.775,00 905,00 

Studia pierwszego  stopnia 

(logopedia) 

III, IV 2.425,00 1.230,00 

V, VI 2.325,00 1.180,00 

Studia drugiego stopnia 

(pedagogika, pedagogika 

specjalna,  socjologia) 

I, II 1.975,00 1.050,00 

III, IV 1.875,00 955,00 

Studia drugiego stopnia 

logopedia 

I, II 2.475,00 1.255,00 

III, IV 2.375,00 1.205,00 

 

 
1
 dla studentów objętych umowami o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 

podpisanymi począwszy od roku akademickiego 2013/2014 i wcześniej opłatę semestralną 

stanowi odpowiednio jedna z dwóch rat opłaty rocznej 
2
 dla studentów objętych umowami o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 

podpisanymi począwszy od roku akademickiego 2013/2014 i wcześniej ratalną opłatę za 

semestr stanowi odpowiednio jedna z czterech rat opłaty rocznej 



2. Wartość 1 pkt ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 

Kierunek 

Forma studiów 

Jednolite studia 

magisterskie 
Studia I stopnia Studia II stopnia 

psychologia 98,00 zł. - - 

pedagogika - 58,00 zł. 60,00 zł. 

pedagogika specjalna - 58,00 zł. 60,00 zł. 

pedagogika specjalna – 

logopedia (przedmioty 

kierunkowe) 

- 58,00 zł. 60,00 zł. 

pedagogika specjalna – 

logopedia (przedmioty 

specjalnościowe) 

- 80,00 zł. 80,00 zł. 

praca socjalna - 58,00 zł. - 

socjologia - 58,00 zł. 60,00 zł. 

edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych 
- 110,00 zł. 110,00 zł. 

 

 


