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ZARZĄDZENIE NR 211/2021 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia 

w roku akademickim 2021/2022 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478) 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., po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

Grzegorzewskiej usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 

akademickim 2021/2022 w wysokości wskazanej w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Studenci wszelkie opłaty związane z odbywaniem studiów dokonują na indywidualne 

konto bankowe z systemu USOS. 

 

§ 2 

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 2021 r. (rekrutacja lipcowa); 

 15 października 2021 r. (rekrutacja wrześniowa); 

 15 września każdego kolejnego roku studiów. 

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 2021 r. (rekrutacja lipcowa) i 30 listopada;  

 15 października 2021 r. (rekrutacja wrześniowa) i 30 listopada; 

 15 września i 30 listopada każdego kolejnego roku studiów. 

b. w semestrze letnim w terminach do dnia 28 lutego i 30 maja. 

 

§ 3 

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

związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, student dokonuje co 

semestr poprzez złożenie stosownej deklaracji w systemie USOS, w terminach: 

1) do dnia 5 września – w przypadku opłat za semestr zimowy; 

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

2. W przypadku studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022, 

wyboru opłaty za semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, dokonuje się poprzez 
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złożenie stosownej deklaracji w systemie USOS, w terminach: 

1) do dnia 5 września 2021 r. (rekrutacja lipcowa); 

2) do dnia 10 października 2021 r. (rekrutacja wrześniowa). 

 

§4 

Wysokość opłat za: 

1) korzystanie z zajęć wynikających z programu studiów na studiach 

niestacjonarnych, a wykazanych jako różnice programowe, z wyłączeniem zajęć 

wynikających z różnic programowych powstałych w wyniku korzystania przez 

studenta z urlopu;  

2) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z 

powodu niezadowalających wyników w nauce;  

3) realizowanie dodatkowej specjalności na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych 

- w każdym z wymienionych przypadków oblicza się według zasady: liczba 

punktów ECTS przedmiotu pomnożona przez wartość punktu ECTS przedmiotu 

ujęta w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor: 

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 
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Załącznik 1 

do Zarządzenia Nr 211/2021 

Rektora APS 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

 

Wysokość czesnego za jeden semestr realizowany na kierunku na studiach 

niestacjonarnych (w złotych) 

 

Rodzaj studiów Semestr Wysokość 

opłaty 

semestralnej 

(czesne) 

Wysokość opłaty 

jednorazowej 

Wysokość opłat 

ratalnych 

Psychologia 
jednolite magisterskie 

I, II 3400,00 3400,00 2 x 1725,00 

III, IV 3500,00 3500,00 2 x 1775,00 

V, VI 3600,00 3600,00 2 x 1825,00 

VII, VIII 3700,00 3700,00 2 x 1850,00 

IX, X 3800,00 3800,00 2 x 1925,00 

Pedagogika specjalna 
jednolite magisterskie 

 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 
jednolite magisterskie 

I, II 2500,00 2500,00 2 x 1275,00 

III, IV 2600,00 2600,00 2 x 1325,00 

V, VI 2700,00 2700,00 2 x 1375,00 

VII, VIII 2800,00 2800,00 2 x 1425,00 

IX, X 2900,00 2900,00 2 x 1475,00 

Pedagogika 
pierwszego stopnia 
 

I, II 2500,00 2500,00 2 x 1275,00 

III, IV 2600,00 2600,00 2 x 1325,00 

V, VI 2700,00 2700,00 2 x 1375,00 

Logopedia 
pierwszego stopnia 

 

I, II 2800,00 2800,00 2 x 1425,00 

III, IV 3000,00 3000,00 2 x 1525,00 

V, VI 3200,00 3200,00 2 x 1625,00 

Pedagogika 
drugiego stopnia 

 

Pedagogika specjalna 
drugiego stopnia 

I, II 2600,00 2600,00 2 x 1325,00 

III, IV 2700,00 2700,00 2 x 1375,00 
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Pedagogika 

specjalna – 

specjalność 

logopedia drugiego 

stopnia 

I, II 2950,00 2950,00 2 x 1500,00 

III, IV 3050,00 3050,00 2 x 1550,00 
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Załącznik 2 

do Zarządzenia Nr 211/2021 

Rektora APS 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

 

Wartość 1 pkt ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (w złotych) 

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE 

Przedmioty na wszystkich kierunkach i 

poziomach studiów (z wyłączeniem 

wychowania fizycznego) 

75,00  

Wychowanie fizyczne 100,00  

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 

Kierunek Poziom studiów 

 
Jednolite studia 

magisterskie 

Studia pierwszego 

stopnia 

Studia drugiego 

stopnia 

Psychologia 100,00   

Pedagogika  60,00 65,00 

Pedagogika zdolności i 

informatyki 
 60,00  

Pedagogika specjalna 80,00  65,00 

Pedagogika specjalna – 

specjalność logopedia 
(przedmioty specjalnościowe) 

  95,00 

Logopedia  95,00  

Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 
80,00   

Interdyscyplinarne studia 

nad dzieciństwem i 

prawami dziecka 

  65,00 
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Praca socjalna  60,00  

Socjologia  60,00 65,00 

Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk 

plastycznych 

 110,00 110,00 

 


