
Zarządzenie Nr 63/2017 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia w roku  

                    akademickim 2017/2018 

Na podstawie art.99 ust.2 oraz art. 195 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)  oraz § 17 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez 

cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1501) zarządza się, co 

następuje:  

§ 1 

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

Grzegorzewskiej usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia w roku akademickim 

2017/2018 w wysokości wskazanej w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia. 

2. Doktoranci objęci systemem USOS wszelkich opłat związanych z odbywaniem studiów 

dokonują na indywidualne konto bankowe z systemu USOS. 

 

§ 2 

W przypadku niewyrażenia przez doktoranta zgody na zmianę wysokości dotychczasowych 

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

Doktoranta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od wiążącej z Akademią umowy  

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

wejścia w życie niniejszego zarządzenia, co jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.  

§ 3 

Wnoszenie opłat za świadczone w Akademii usługi edukacyjne związane z kształceniem 

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

Doktoranta: 

1) w formie jednorazowej opłaty semestralnej płatnej: 

a) w semestrze zimowym w terminie do dnia 15 października;  

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

2) W formie dwóch opłat (rat) semestralnych płatnych: 

a) w semestrze zimowym w terminach do dnia 15 października oraz do 30 listopada; 

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

§ 4 



Wyboru jednej z form płatności określonych w § 3  za świadczone usługi edukacyjne 

związane z kształceniem doktorantów na studiach niestacjonarnych, Doktorant dokonuje 

co semestr w terminach: 

1) do dnia 05 października w przypadku opłat za semestr zimowy; 

2) do dnia 05 lutego w przypadku opłat za semestr letni; 

poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOS. 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanom wydziałów, kierownikom studiów 

doktoranckich i kwestorowi Akademii. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 

 

  



          

                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia                            

Nr 63/2017 Rektora APS                                                                                                                          

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

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

Grzegorzewskiej w roku akademickim 2017/2018: 

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

 

Rodzaj studiów Semestr  Wysokość 

jednorazowej opłaty 

semestralnej 

Wysokość opłaty 

ratalnej (dwie raty w 

semestrze) 

Studia trzeciego 

stopnia (pedagogika) 

I,II 2500,00 zł 1275,00 zł 

 

2. Odpłatność (czesne) za realizowany kierunek na studiach niestacjonarnych dla 

cudzoziemców: 

 

Rodzaj studiów Semestr  Wysokość 

jednorazowej opłaty 

semestralnej 

Wysokość opłaty 

ratalnej (dwie raty w 

semestrze) 

Studia trzeciego 

stopnia (pedagogika) 

I,II 2.000 euro 1.025 euro 

 

 

3. Wartość 1 pkt ECTS na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia      

wynosi 150, 00 zł. 

 

 


