
Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/57/2013 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 9 lipca 2013 r. 

w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach 

niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich 

w roku akademickim  2013/2014 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 i art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr z 2012. poz. 572 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z § 36 ust. 1 

Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

Akademia pobiera opłaty za następujące usługi edukacyjne, 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych (studia pierwszego i drugiego 

stopnia), 

2) kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich (studia trzeciego 

stopnia). 

 

§ 2 

Opłaty za usługi edukacyjne o których mowa w § 1 należy wnosić na konto AJD 

w wysokościach określonych w załączniku nr 1 w następujących terminach: 

1) za semestr zimowy studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w dwóch 

równych ratach: 

a) I rata   –   do 27 września 2013 r. 

(w przypadku przyjęcia na studia w terminie uniemożlwiającym wpłatę do dnia 

27 września 2013 r. – termin zostaje wydłużony do 14 października 2013 r.) 

b) II rata  –   do 15 listopada 2013 r. 

 

2) za semestr letni studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w dwóch równych 

ratach: 

c) I rata   –   do 14 lutego 2014 r. 

d) II rata  –   do 11 kwietnia 2014 r. 

 

§ 3 

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego 

i trzeciego stopnia określa Senat w drodze uchwały. 

 

§ 4 

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor ds. studenckich. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      



 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

NR R – 0161/57/2013 Rektora AJD 
 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych  

w roku akademickim 2013/2014 
 

Wydział/Kierunek 
Opłata za 

semestr (w zł.) 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO–HISTORYCZNY 

Bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Filologia polska (studia pierwszego stopnia)  1 600 

Filologia polska (studia drugiego stopnia) 1 760 

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

Literaturoznawstwo (studia trzeciego stopnia) 2 000 

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 

Politologia (studia pierwszego stopnia) 1600 

Historia (studia trzeciego stopnia) 2 000 

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 

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 

 


