
ZARZĄDZENIE NR 233/2019  

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

 im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 20 września 2019 r.  

 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 
 

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Szczegółowych zasad pobierania opłat za 

świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich usługi 

edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat stanowiące załącznik do uchwały nr 

159/2019 Senatu APS z dnia 16 maja 2019 r., po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

W zarządzeniu Rektora APS nr 211/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 do zarządzenia Rektora nr 211/2019 poprzez 

dodanie w kolumnie „Studia I stopnia”, w wierszu „Pedagogika specjalna”, dodaje się 

wyrazy „60,00 zł”. Zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Rektor APS 

prof. Stefan Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

do Zarządzenia Nr 233/2019 

Rektora APS 

z dnia 20 września 2019 r. 

Wartość 1 pkt ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE 

Na wszystkich kierunkach i formach 

studiów 
75,00 zł 

Wychowanie fizyczne 100,00 zł 

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 

Kierunek Forma studiów 

 Jednolite studia 

magisterskie 
Studia I stopnia Studia II stopnia 

Psychologia 100,00 zł   

Pedagogika  60,00 zł 65,00 zł 

Pedagogika specjalna 80,00 zł 60,00 zł 65,00 zł 

Pedagogika specjalna – 

logopedia (przedmiot 

specjalnościowe) 

95,00 zł  95,00 zł 

Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna 
80,00 zł   

Interdyscyplinarne studia 

nad niepełnosprawnością 
  65,00 zł 

Interdyscyplinarne studia 

nad dzieciństwem i 

prawami dziecka 

  65,00 zł 

Praca socjalna  60,00 zł  

Socjologia  60,00 zł 65,00 zł 

Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk 

plastycznych 

 110,00 zł 110,00 zł 

 

 


