ZARZĄDZENIE NR 383/2020
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na
pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zm.)
zarządza się, co następuje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

§1
Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów
wynosi 85 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Opłata rekrutacyjna za rejestrację na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wynosi 150 zł.
W rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i pedagogika specjalna
opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek i formę studiów wynosi 85 zł,
bez względu na ilość specjalności wybranych w ramach danego kierunku i formy studiów.
Opłata, o której mowa w ust. 1-3 wnoszona jest na wygenerowane w systemie internetowej
rejestracji kandydatów (IRK) konto Uczelni (tzn. na indywidualne konto kandydata
wygenerowane z systemu IRK) w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną.
Zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej jest możliwy – na pisemny wniosek kandydata – w
następujących przypadkach:
a) braku zapisu w systemie IRK na kierunek/kierunki studiów;
b) rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na indywidualne
konto kandydata wygenerowane z systemu IRK;
c) gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji na studia z powodu
wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną;
d) gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
Kwota zwrotu opłaty rekrutacyjnej może być pomniejszona o koszty wynikające z
przeprowadzenia transakcji.
Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Prorektor właściwy ds. kształcenia
po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach kandydat może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie
z opłaty rekrutacyjnej. Wnioski o zwolnienie z opłaty rozstrzyga się do ostatniego dnia
rejestracji na dany kierunek studiów, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie
rekrutacji. Decyzję w sprawie zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej podejmuje
Prorektor właściwy ds. kształcenia po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku
dokumentami potwierdzającymi przesłanki, na podstawie których kandydat ubiega się o
zwolnienie z opłaty.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi właściwemu ds. kształcenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

