
Zarządzenie  nr R – 0161/41/ 2010 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia  30 czerwca 2010 r. 

w sprawie wysokości opłat  za usługi edukacyjne  w roku  akademickim  2010/2011 

 
Na podstawie art. 99 ust.  2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 26/2006 Senatu AJD z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 
zwalniania z tych opłat z późn. zm. zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
Akademia pobiera opłaty za następujące usługi edukacyjne, zwane dalej zajęciami dydaktycznymi: 

1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników studiów doktoranckich, 
2) powtarzanie    zajęć   na   studiach   stacjonarnych  oraz  niestacjonarnych   spowodowane 
      niezadowalającymi wynikami w nauce, 
3) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów (dodatkowa specjalizacja/specjalność, 

 rozszerzona nauka języka obcego, dodatkowy język obcy), 
4) prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, 

 
 

§ 2 
Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych naleŜy wnosić na konto 
AJD w wysokościach określonych w załączniku nr 1 i w następujących terminach: 

1) przyj ęci na I rok  studiów pierwszego i drugiego stopnia wnoszą opłatę za pierwszy 
semestr w dwóch równych ratach: 
a) I rata   –   do 27 sierpnia 2010 r.  /II rekrutacja-wrześniowa do 8 października 2010 r./ 
b) II rata  –   do 12 listopada 2010 r. 

2) studenci II i III roku  studiów pierwszego stopnia, II roku  studiów drugiego stopnia oraz 
V roku  studiów jednolitych magisterskich wnoszą opłatę za semestr zimowy w dwóch 
równych ratach: 
a) I rata  –   do 24 września 2010 r. 
b) II rata –   do 12 listopada 2010 r. 

3) studenci od I  do III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku  studiów drugiego  
stopnia oraz V roku  studiów jednolitych magisterskich  wnoszą opłatę za semestr letni 
w dwóch równych ratach: 
a) I rata   –   do 21 lutego 2011 r. 
b) II rata  –   do 29 kwietnia 2011 r. 

 
§ 3 

1. Opłata za powtarzanie semestru (roku)  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
 wnoszona jest: 
1) na I i II semestrze studiów pierwszego i drugiego stopnia – w pełnej wysokości opłaty za 

zajęcia dydaktyczne określonej w załączniku nr1 (nie dotyczy studentów I semestru  
studiów stacjonarnych), 

2) od III do VI semestru studiów pierwszego stopnia oraz od III do IV semestru studiów 
 drugiego stopnia – wysokości 50% opłaty za zajęcia dydaktyczne określonej w załączniku 
nr1, 



3) od VII do X semestru studiów jednolitych magisterskich – wysokości 50% opłaty za zajęcia 
dydaktyczne określonej w załączniku nr 1. 

2. Opłata za powtarzanie zajęć (przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
wynosi: 
1) wykłady realizowane w formie wykładu bez ćwiczeń   – 9 zł x ilość godzin 
2) ćwiczenia   – 9 zł x ilość godzin 
3) laboratoria   – 12 zł x ilość godzin 
4) seminaria   – 9 zł x ilość godzin 

§ 4 
1. Opłata za dodatkowe usługi edukacyjne nieobjęte planem studiów: 

− dodatkowa specjalność/specjalizacja wynosi  700,00 zł za rok akademicki. 
− dodatkowa specjalność/specjalizacja nauczycielska wynosi 800,00 zł za rok akademicki. 

2. Opłata za dodatkowe zajęcia – rozszerzona nauka języka obcego, dodatkowy język obcy – 
ustalona będzie indywidualnie dla kaŜdej grupy realizującej ten typ zajęć. 

 
§ 5 

Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia 
na wniosek dziekana wydziału. 
 

§ 6 
Wniesienie opłat jest warunkiem: 

1) wpisania na semestr, 
2) rozpoczęcia realizacji powtarzanego przedmiotu, 
3) rozpoczęcia realizacji przedmiotu nieobjętego planem studiów. 

 
 

§ 7 
O zwolnienie z opłat moŜe ubiegać się student według zasad określonych w  uchwale nr 26/2006 
Senatu AJD w Częstochowie z późn. zm. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 
 

§ 8 
1. W przypadku nie uiszczenia opłaty związanej z odbywaniem studiów dziekan wydaje decyzję  

o skreśleniu z listy studentów. 
2. Student, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów nie później niŜ przed 

 rozpoczęciem semestru, moŜe uzyskać na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty. 
3. W pozostałych przypadkach opłata nie podlega zwrotowi. 
 

§ 9 
1. Opłatę za usługi edukacyjne o których mowa w § 1 pkt 2,3,4 naleŜy uiścić na konto AJD 

w Częstochowie lub w kasie Uczelni.  
2. Opłatę za usługi edukacyjne o których mowa w § 1 pkt 1: 

1) w przypadku studentów, którzy otrzymali „ksiąŜeczkę opłat”  wraz z informacją o numerze 
konta bankowego, na które zobowiązani są wnosić opłaty z tytułu studiowania naleŜy uiścić 
w banku lub na poczcie, 

2) w przypadku studentów, którzy nie posiadają „ksiąŜeczek opłat” wpłatę naleŜy uiścić na 
konto AJD w Częstochowie lub w kasie uczelni. 



3. Kserokopie dowodów wpłat za usługi edukacyjne (z wyjątkiem opłat za studia niestacjonarne 
ujętych w ksiąŜeczce opłat) dokonanych w bankach, na poczcie oraz w kasie AJD (po okazaniu 
oryginału) naleŜy składać w Dziekanacie Wydziału. 

4. Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach. Ostatecznego rozliczenia opłat za zajęcia  
dydaktyczne dokonuje dziekan. 

5. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów wnoszą opłaty za studia na podstawie umowy zawartej 
z Akademią. 

 
§ 10 

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia wykonuje Prorektor ds. Nauczania i Wychowania. 
 

§ 11 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
                                                                                             
                                                                                             REKTOR 
                                                                           dr hab. inŜ. Zygmunt Bąk, prof. AJD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Załącznik nr 1 
 do zarządzenia nr R-0161/41/2010 Rektora AJD 

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych  
w roku akademickim 2010/2011 

 

Wydział/Kierunek Opłata za 
semestr (w zł.) 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO–HISTORYCZNY 

Filologia polska (studia pierwszego stopnia)   
I – III rok 1 600 
Filologia polska (studia drugiego stopnia)  
I – II rok 1 760 
Filologia polska (studia jednolite magisterskie)   
V rok 1 760 
Historia (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 600 
Historia (studia drugiego stopnia)  
I – II rok 1 600 
Historia (studia jednolite magisterskie)  
V rok 1 760 
Historia (studia trzeciego stopnia)  
I – II  rok 2 000 
Filologia sp. filologia angielska (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 760 
Filologia sp. filologia germańska (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 760 
Politologia (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok  1 600 
Politologia (studia drugiego stopnia)  
I – II rok  1 600 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZY 

Biotechnologia (studia pierwszego)   
I – III rok 1 800 
Biotechnologia (studia drugiego stopnia)   
I – II rok 1 800 
Chemia (studia pierwszego stopnia)   
I – III rok 1 600 
Chemia (studia drugiego stopnia)   
I – II rok 1 600 
Edukacja techniczno–informatyczna (studia pierwszego stopnia)  
I – VII semestr 1 600 



Fizyka (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 600 
Fizyka (studia drugiego stopnia)  
I – II rok 1 800 
Informatyka  (studia pierwszego stopnia)   
I – III rok 1 600 
Informatyka  (studia drugiego stopnia)   
II rok 1 800 
InŜynieria bezpieczeństwa (studia pierwszego stopnia)   
I rok 1 600 
Matematyka (studia pierwszego stopnia)    
I  – III rok 1 600 
Ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia)   
I – III rok 1 800 
Ochrona środowiska (studia drugiego stopnia)   
I – II rok 1 800 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Administracja (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 760 
Filozofia (studia pierwszego stopnia)   
I – III rok 1 600 
Zarządzanie (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 600 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Pedagogika (studia pierwszego stopnia)   
I – III rok 1 760 
Pedagogika (studia drugiego stopnia)   
I – II rok 1 760 
Pedagogika (studia jednolite magisterskie)  
V rok 1 760 
Wychowanie fizyczne (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 1 600 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok  1 760 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia drugiego stopnia)   
I – II rok  2 100 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia jednolite magisterskie)  
V rok 2 100 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok  1 760 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia drugiego stopnia)   



I – II rok 2 100 
 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia jednolite magisterskie)  
V rok 2 100 
Grafika (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok  2 100 
Instrumentalistyka  (studia pierwszego stopnia)  
I – III rok 2 100 
Malarstwo (studia pierwszego stopnia)  
I – VII semestr 2 100 
 


