
Zarządzenie nr R-0161/66/2012 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie wysokości opłat  za usługi edukacyjne w roku akademickim  2012/2013 

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr z 2012. poz. 572 t.j. z późn. zm.):  

 

§ 1 

Akademia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z: 

1) powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych spowodowane niezadowa-

lającymi wynikami w nauce, 

2) kształceniem na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, 

3) kształceniem na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym 

limitem punktów ECTS  

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów 

5) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów - dodatkowa specjalizacja/specjalność, 

6) prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, 

 

§ 2 

Wysokość opłat, o których mowa w § 1, ustala w drodze zarządzenia rektor, w szczególności w 

oparciu o: 

1) dotacje z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów w poprzednim 

roku akademickim, 

2) rzeczywisty koszt usługi edukacyjnej, 

3) liczbę pobierających naukę, 

4) stawki średnich wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich określone w odrębnych 

5) przepisach, 

6) koszty eksploatacji i amortyzacji sprzętu, materiałów, remontów itp. 

 

§ 3 

1. Studia stacjonarne wszystkich kierunków są nieodpłatne. 

2. Studia stacjonarne na wszystkich kierunkach realizowane jako drugi i kolejny kierunek kształ-

cenia są odpłatne. 

3. Student studiów stacjonarnych który rozpoczął studia w roku akad. 2011/2012 lub w latach 

wcześniejszych może podjąć od roku akad. 2012/2013 studia na drugim lub kolejnym kierunku 

bez wnoszenia opłat za te studia do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów i 

programie kształcenia, jeżeli decyzja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca 

roku akad. 2011/2012, tj. przed 1 października 2012 roku. 

4. W przypadku, gdy decyzja w sprawie przyjęcia na studia została podjęta w roku akad. 

2012/2013 (1 października 2012 roku lub później), opłata za drugi lub kolejny kierunek stu-

diów, będzie pobierana od roku akad. 2013/2014, jeżeli student nie spełni kryteriów do otrzy-

mania stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

Student, który utracił prawo do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat na drugim lub ko-

lejnym roku drugiego kierunku, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za poprzedni rok stu-

diów w terminie do 1 października roku akademickiego, rozpoczynającego kolejny rok studiów. 

5. Student przyjęty na studia stacjonarne na rok akad. 2012/2013 i rozpoczynający równolegle 

studia od roku akad. 2012/2013 na co najmniej dwóch kierunkach, nie wnosi opłat za te studia 

do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów i programie kształcenia, jeżeli decy-



zja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca roku akad. 2011/2012, tj. przed 

1 października 2012 roku. 

§ 4 

1. Opłata za powtarzanie semestru (roku) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia na wszystkich kierunkach, ustalana jest według wyliczenia: 
 

Suma punktów ECTS (za powtarzane przedmioty w semestrze) pomnożona przez 60 zł za 

1 pkt. ECTS 

 

2. Opłata za powtarzanie zajęć (przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia na wszystkich kierunkach ustalana jest według wyliczenia:  
 

Suma punktów ECTS (za powtarzany przedmiot) pomnożona przez 60 zł za 1 pkt. ECTS 

(opłata za jeden przedmiot nie może być wyższa niż równowartość 6 pkt. ECTS). 

 

§ 5 

1. Opłata za dodatkowe usługi edukacyjne nieobjęte planem studiów (po wykorzystaniu  do-

datkowych 30 punktów ECTS poza limitem określonym w planie studiów) na studiach sta-

cjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na wszystkich kierunkach, ustalana jest według wy-

liczenia: 
 

Suma punktów ECTS (za przedmiot) pomnożona przez 60 zł za 1 pkt. ECTS 

(opłata za jeden przedmiot nie może być wyższa niż równowartość 6 pkt. ECTS) 

 

§ 6 

Dodatkowo poza opłatami wymienionymi w § 4 i 5 ustala się dla studentów, którzy rozpoczęli 

kształcenie w roku akademickim 2010/11, 2011/12 i wcześniej, opłatę za zajęcia nieobjęte planem 

studiów: 

− specjalności, specjalizacje wybrane dodatkowo poza obowiązkiem programowym w każdym 

roku ich studiowania wynosi 700,00 zł za rok akademicki, tj. 350,00 zł za semestr, 

 dodatkowa specjalność/specjalizacja nauczycielska wynosi 800,00 zł za rok akademicki. tj. 

400,00 zł za semestr, 
 

§ 7 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

określa załącznik nr 1. 
 

§ 8 

1. Opłata za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców 

odbywających studia na zasadach odpłatności na studiach pierwszego lub drugiego stopnia 

ustala się w wysokości 2000 euro za każdy rok studiów. 

2. Opłaty za powyższe studia mogą być wnoszone w złotych polskich w przeliczeniu według kur-

su średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. 
 

§ 9 

Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia 

na wniosek Dziekana Wydziału. 

§10 

 

1. Obowiązek uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wynika z umowy zawieranej przez Uczelnię z 

osobą pobierającą naukę. 



2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do zawierania umów w jego imieniu. 

 

§11 

1. Opłaty, o których mowa w § 4,5,6 należy wnosić przed rozpoczęciem semestru, w którym re-

alizowane będą zajęcia, na numer konta podany przez Uczelnie. 

2. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na konto Akademii. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie Dziekan wzywa Studenta do jej uiszczenia w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy studen-

tów.  

 

§ 12 

1. Osoba pobierająca naukę może domagać się zwrotu wniesionych opłat w całości w przypadku 

wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem nauczania na danym semestrze. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru, Uczelnia – na wniosek Studenta - 

zwraca zainteresowanemu część poniesionej opłaty proporcjonalnie do odbytego okresu nauki 

w danym semestrze. Kwota podlegająca zwrotowi ustalana jest przez dziekana. Termin zwrotu 

należnej Studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o 

zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez Studenta, po-

mniejszając ją o opłatę z tytułu kosztów manipulacyjnych. 

3. Jeśli na dzień rozwiązania umowy Student zalega z opłatą – jest on zobowiązany wnieść tą 

opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy. Wysokość opłaty ustala dzie-

kan. 

4. W przypadku braku zaległej opłaty w terminie 21 dni licząc od dnia rozwiązania umowy, 

Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległej opłaty za świadczoną usługę edukacyjną w po-

stępowaniu cywilnym, po uprzednim wezwaniu do zapłaty. 

 

§ 13 

O zwolnienie z opłat może ubiegać się student według zasad określonych w Uchwale Senatu AJD 

w Częstochowie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i 

warunków zwalniania z tych opłat. 

 

§ 14 

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia wykonuje upoważniony prorektor. 

 

§ 15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
      



Załącznik nr 1 do zarządzenia NR- R0161/ 66//2012 

Rektora AJD w Częstochowie 

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na drugim lub kolejnym kierunku studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 
 

Wydział/Kierunek 
Opłata za 

semestr (w zł.) 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO–HISTORYCZNY 

Filologia polska (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Filologia polska (studia drugiego stopnia) 1 760 

Filologia sp. filologia angielska (studia pierwszego stopnia) 1 760 

Filologia sp. filologia angielska (studia drugiego stopnia) 1 900 

Filologia sp. filologia germańska (studia pierwszego stopnia) 1 760 

Filologia sp. filologia germańska (studia drugiego stopnia) 1 860 

Historia (studia pierwszego stopnia) 1 600 

Historia (studia drugiego stopnia) 1 600 

Historia (studia trzeciego stopnia) 2 000 

Literaturoznawstwo (studia trzeciego stopnia) 2 000 

Politologia (studia pierwszego stopnia) 1600 

Politologia (studia drugiego stopnia) 1 600 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZY 

Biologia (studia pierwszego)  1600 

Biotechnologia (studia pierwszego) 1 800 

Biotechnologia (studia drugiego stopnia)  1 800 

Chemia (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Chemia (studia drugiego stopnia)  1 600 

Edukacja techniczno–informatyczna (studia pierwszego stopnia) 1 600 

Informatyka (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Inżynieria bezpieczeństwa (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Matematyka (studia pierwszego stopnia)   1 600 

Ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia)  1 800 

Ochrona środowiska (studia drugiego stopnia)  1 800 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Administracja (studia pierwszego stopnia) 1 760 

Filozofia (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Zarządzanie (studia pierwszego stopnia) 1 600 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Pedagogika (studia pierwszego stopnia)  1 760 

Pedagogika (studia drugiego stopnia)  1 760 

Praca socjalna (studia pierwszego stopnia) 1 760 

Turystyka i rekreacja (studia pierwszego stopnia) 1600 

Wychowanie fizyczne (studia pierwszego stopnia) 1 600 

Wychowanie fizyczne (studia drugiego stopnia) 1 600 



WYDZIAŁ WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia pierwszego stopnia) 1 760 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia drugiego stopnia)  2 100 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia pierwszego stopnia) 1 760 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia drugiego stopnia)  2 100 

Grafika (studia pierwszego stopnia) 2 100 

Grafika (studia drugiego stopnia) 2100 

Malarstwo (studia pierwszego stopnia) 2 100 

Malarstwo (studia drugiego stopnia) 2 100 

 

       
 


