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                             Akademia Polonijna w Częstochowie 

       Wydział Interdyscyplinarny 

       www.ap.edu.pl  

 

 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 1/2021 

Rektora Akademii Polonijnej z dnia 30.01.2021 

 

Regulamin opłat dla kandydatów i studentów w Akademii Polonijnej w Częstochowie za studia rozpoczynające się w roku akademickim 

2021/2022. 

 

§1 

1. Studia w AP są odpłatne.  

 

§2 

1. Od kandydatów na studia pobierana jest opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł, w przypadku kierunku Filologia 150 zł. 

2. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wnosi wpisowe w wysokości 300 zł. 

3. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest tytułem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego oraz podjęcia 

ostatecznej decyzji o przyjęciu kandydata na studia.  

4. Opłata rekrutacyjna, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez AP oraz uruchomieniu wybranego przez kandydata 

kierunku, programu bądź specjalności, nie podlega zwrotowi.  

5. Opłatę rekrutacyjną i wpisowe kandydat wnosi przelewem na rachunek bankowy AP wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. 

6. Warunkiem wpisania kandydata na listę studentów AP jest wniesienie w ciągu 14 dni od daty zakwalifikowania na studia opłaty z 

tytułu świadczenia przez AP usługi edukacyjnej związanej z możliwością odbywania studiów oraz podpisanie umowy. 

 

§3 

1. Opłatę z tytułu świadczenia przez Akademię Polonijną usługi edukacyjnej związaną z możliwością odbywania studiów (zwanej dalej 

opłatą za studia) student może wpłacić w następujących trybach: w całości za semestr albo w ratach. 

2. W czasie trwania semestru nie można zmienić sposobu wnoszenia opłat. 

3. Student, na swój wniosek, może otrzymać fakturę VAT za usługę edukacyjną wystawioną w terminach i na zasadach określonych w 

przepisach Ustawy - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z pózn. zm). 

 

§4 

1. Opłata za studia nie obejmuje:  

1) Opłat za materiały dydaktyczne; 

2) Ubezpieczenia studentów; 

3) Opłat za samorząd studencki; 

4) Opłat dodatkowych związanych ze studiami w uczelni. 

 

§5 

1. Akademia Polonijna pobiera opłaty dodatkowe za: 

1) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22zł; 

2) wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej –33 zł; 

3) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów –20 zł; 

4) wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł; 

5) wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym  lub odpisu suplementu w języku obcym –20 zł; 

6) uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranica (za wyjątkiem dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomów, odpisu dyplomów, duplikatu 

dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu studiów, które to uwierzytelnia dyrektor NAWA) –26 zł; 

7) Ubezpieczenie OC i NNW studenta (rocznie wszyscy) - 35 zł; 

8) Ubezpieczenie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - OC i NNW + ekspozycja zawodowa (rocznie wszyscy) - 45 zł; 

9) Samorząd Studencki (rocznie wszyscy) - 15 zł; 

10) Wydanie zaświadczenia - 25 zł; 

11) Wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów - w danym roku akademickim - 25 zł; 

12) Wydanie transkryptu ocen i indeksu (zgodnie z kartami okresowych osiągnięć studenta) - 800 zł; 

13) Wydanie certyfikatu ukończenia specjalistycznego szkolenia z wybranej dziedziny - 60 zł; 

14) Opłata za jedną godzinę dydaktyczną  - 100 zł; 

15) Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu - 100 zł;    

16) Materiały zużywalne do ćwiczeń w MCSM - 5 zł / 1 godzina; 

17) Koszt przesyłki pocztowej - zgodnie z cennikiem operatora pocztowego; 

18) inne usługi edukacyjne. 

 

§6 

1. Studenta przenoszącego się z innej uczelni obowiązuje procedura uznania punktów ECTS i ocen. Student jest zobowiązany do 

uzupełnienia różnic programowych. Opłata za postępowanie uznania punktów ECTS i oceny z systemem studiów wynosi 100 zł za 

jeden ECTS. 

2. Opłata za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów wynosi 600 zł za jeden 

przedmiot. 
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3. Student, który uzyskał zgodę Dziekana na urlop długoterminowy roczny, nie płaci za studia w danym okresie, zachowując prawa 

Studenta – opłata za urlop długoterminowy wynosi 10% opłaty za studia. 

4. Student, który uzyskał zgodę Dziekana na urlop krótkoterminowy płaci za studia w pełnej wysokości określonej dla danego kierunku, 

formy i poziomu studiów. 

5. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie wynikającym z Regulaminu Studiów wnosi opłatę za przedłużenie terminu 

złożenia pracy dyplomowej w wysokości opłaty za studia za każdy semestr.    

6. Student kierowany na powtarzanie semestru/roku studiów pokrywa koszt opłaty za studia w wysokości odpowiednio, opłaty 

semestralnej lub rocznej obowiązującej na semestrze bądź roku na kierunku, do którego został dopisany.  

7. Opłata za reaktywację dla Studenta wynosi 500 złotych.  

8. Student, który jest reaktywowany, wraca po urlopie, zmienia kierunek lub formę studiów, uiszcza opłatę za studia w wysokości 

obowiązującej dla rocznika, z którym kontynuuje studia.  

9. Studentowi AP, podejmującemu studia w AP na drugim kierunku, przysługuje zniżka w wysokości 50% opłaty za studia dla tego 

kierunku. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące zniżek i promocji dla studentów i absolwentów AP zawiera Zarządzenie Rektora AP w sprawie 

zniżek i promocji.  

 

§7 

1. Studenci opłacają za studia w terminach określonych w umowie.  

2. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Uczelni. 

3. Wpłat należy dokonywać na wskazane Studentowi indywidualne konto bankowe.  

4. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne.  

5. Zwolnienie z opłat może nastąpić na pisemny, umotywowany i udokumentowany wniosek Studenta, złożony do Rektora za 

pośrednictwem Dziekana. 

§8 

1. W przypadku zalegania z opłatami Student jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia wymagalności danej opłaty lub jej raty.  

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do wniesienia opłaty, Uczelnia wzywa do bezzwłocznego uregulowania należności 

wraz z odsetkami, a w przypadku niedopełnienia przez Studenta tego obowiązku, Dziekan może wszcząć postępowanie w sprawie 

skreślenia z listy studentów na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 Ustawy. 

3. Student może ubiegać się o przedłużenie na okres nie dłuższy niż 14 dni terminu dokonania opłaty, na podstawie pisemnego, 

umotywowanego i udokumentowanego wniosku złożonego do Dziekana w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed upływem 

terminu wniesienia opłaty. 

4. Brak wpłaty zaległości skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, zmierzającego do przymusowego 

wyegzekwowania zaległości. 

5. Zwrot nadpłaty dokonanej na indywidualne konto studenta z tytułów określonych w niniejszym Regulaminie następuje przy 

ostatecznym rozliczeniu Studenta z Uczelnią. 

6. Potwierdzeniem  rozliczenia  się  studenta  z  obowiązków  wobec  Uczelni,  w przypadku ukończenia studiów, skreślenia z listy 

studentów lub rozwiązania umowy, stanowi zatwierdzona przez Dziekana karta obiegowa studenta. 
 

§9 

W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje 

Rektor. 

 
 


