
 

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 9 października 2020 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora APS w sprawie wysokości opłat za usługi 

edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668,t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 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 335/2020 Senatu APS z dnia 27 maja 2020 r., 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W zarządzeniu Rektora APS nr 380/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 

akademickim 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 

1).  W §2 ust. 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„a) w semestrze zimowym w terminie do dnia:  

 - 15 września 2020 r. (rekrutacja lipcowa);  

 - 15 października 2020 r. (rekrutacja sierpniowo-wrześniowa) 

 - 20 października 2020 r. (dla osób które, rekrutowały się po 30 

września 2020 r.; 

  - 15 września każdego kolejnego roku studiów” 

 

2). W §2 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„a) w semestrze zimowym w terminach do dnia: 

  - 15 września 2020 r. (rekrutacja lipcowa) i 30 listopada;  

  - 15 października 2020 r. (rekrutacja sierpniowo-wrześniowa) i  

30 listopada; 

  - 20 października 2020 r. i 30 listopada 2020 r. (dla osób które, 

rekrutowały się po 30 września 2020 r.) 

  - 15 września i 30 listopada każdego kolejnego roku studiów” 

 

3).  §3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Wyboru jednej z form płatności określonych w § 2 za świadczone usługi 

edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, 

student dokonuje co semestr w terminach: 

 1) do dnia 5 września  



 - w przypadku opłat za semestr zimowy;  

2) do dnia 5 lutego  

 - w przypadku opłat za semestr letni;  

poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOS. 

2. W przypadku studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 

2020/2021, wyboru opłaty za semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, 

dokonują: 

1) do dnia 5 września 2020 r. (rekrutacja lipcowa); 

2) do dnia 5 października 2020 r. (rekrutacja sierpniowo-wrześniowa); 

3) do dnia 15 października 2020 r. (w przypadku osób które, rekrutowały się 

po 30 września 2020 r.)” 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


