
Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/52/2019 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim  2019/2020 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §36 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno–

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

 

 

§ 1 

Uniwersytet pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych, 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, 

3) kształceniem na studiach w języku obcym; 

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów, 

5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. 

 

§ 2 

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

w oparciu o  analizę kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia 

studiów oraz zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii 

rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, 

w tym amortyzacji i remontów. 

 

§ 3 

1. Studia stacjonarne wszystkich kierunków są nieodpłatne z wyjątkiem kształcenia cudzoziem-

ców. 

2. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt reguluje odrębne zarządzenie Rektora 

 

§ 4 

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

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 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, II stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich i na studiach niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich 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 

Opłata za zajęcia dydaktycznych w ramach płatnego programu wyrównawczego na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na wszystkich kierunkach w celu  uzupełnienia brakują-

cych efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych z programu 

kształcenia I stopnia, ustalana jest według wyliczenia:  



 

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

(opłata za cały program wyrównawczy nie może być wyższa niż równowartość 60 pkt. ECTS). 

 

§ 6 

Dodatkowo poza opłatami wymienionymi w § 4  ustala się dla studentów, opłatę za zajęcia nieobję-

te planem studiów: 

‒ dodatkowy przedmiot/moduł wynosi 60 zł za 1 pkt. ECTS (suma  punktów ECTS pomnożo-

na przez 60 zł za 1 pkt. ECTS 

‒ specjalności, specjalizacje wybrane dodatkowo poza obowiązkiem programowym w każdym 

roku ich studiowania wynosi 800,00 zł za rok akademicki, tj. 400,00 zł za semestr, 

‒ dodatkowa specjalność/specjalizacja nauczycielska wynosi 900,00 zł za rok akademicki. tj. 

450,00 zł za semestr. 

§ 7 

Opłaty za studia pierwszego i drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie prowadzone w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasa-

dach odpłatności ustala się w wysokości 6 600 zł.za każdy rok studiów, płatne w dwóch ratach w 

terminach:  

1) do 15 października 2019 r. za semestr zimowy –3 300 zł. 

2) do 15 marca 2020 r. za semestr letni  – 3 300 zł. 

 

§ 8 

1. Obowiązek uiszczenia opłat za usługi edukacyjne osób pobierającą naukę obowiązuje przez 

cały okres studiów.  

2. Obowiązek uiszczenia opłat za usługi edukacyjne osób przyjętych na studia przed rokiem aka-

demickim 2019/2020 wynika z zawartej umowy pomiędzy studentem a Uniwersytetem i obo-

wiązuje do jej wygaśnięcia  

 

§ 9 

 

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

lizowane będą zajęcia, na numer konta podany przez Uniwersytet. 

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

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

uiszczenia w  ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia 

z listy studentów.  

 

§ 10 

1. Student może domagać się zwrotu wniesionych opłat w całości za dany semestr w przypadku 

wypowiedzenia umowy lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem nauczania na danym se-

mestrze. 

2. W przypadku rozwiązania umowy lub rezygnacji ze studiów przed końcem semestru, Uniwer-

sytet – na wniosek studenta - zwraca zainteresowanemu część poniesionej opłaty proporcjonal-

nie do odbytego okresu nauki w danym semestrze do dnia rozwiązania umowy lub rezygnacji ze 

studiów. Kwotę podlegającą zwrotowi ustala dziekan. Termin zwrotu należnej studentowi kwo-

ty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. 

Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez studenta, pomniejszając ją o opłatę z tytu-

łu kosztów manipulacyjnych. 

3. Jeśli na dzień rozwiązania umowy lub rezygnacji ze studiów student zalega z opłatą – jest on 

zobowiązany wnieść tą opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy lub dnia 

rezygnacji ze studiów. Kwotę podlegającą zwrotowi ustala dziekan. 



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

rezygnacji ze studiów, Uniwersytet dochodzi należności z tytułu zaległej opłaty za świadczoną 

usługę edukacyjną w postępowaniu cywilnym, po uprzednim wezwaniu do zapłaty. 

 

§ 11 

1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne ujęte w niniejszym zarządzeniu obowiązują przez cały 

okres studiów studentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020. 

2. Studenci przyjęci w poprzednich latach wnoszą opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z podpisa-

ną umową i zarządzeniem Rektora. 

 

§ 12 

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje właściwy prorektor ds. studenckich. 

 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 

 


