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I. OPŁATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH
1.
2.
3.
4.

Wysokość opłaty wpisowej na rok akademicki 2019/2020 wynosi 250 zł.
Absolwent studiów licencjackich lub magisterskich AH, podejmujący studia pierwszego lub drugiego
stopnia, jest zwolniony z opłaty wpisowej.
Absolwent studiów podyplomowych AH ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego
stopnia wnosi opłatę wpisową w wysokości 50 zł.
Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku
akademickim 2019/2020 wynosi:
1) studia pierwszego stopnia:
Kierunek studiów

I, II rok studiów

III rok studiów

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

ADMINISTRACJA

2.000 zł

3.600 zł

2.100 zł

3.700 zł

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE

2.000 zł

3.500 zł

2.100 zł

3.600 zł

HISTORIA

2.000 zł

3.000 zł

2.100 zł

3.100 zł

PEDAGOGIKA

2.000 zł

3.000 zł

2.100 zł

3.100 zł

POLITOLOGIA

2.000 zł

3.500 zł

2.100 zł

3.600 zł

2) studia drugiego stopnia:
Kierunek studiów

I rok studiów

II rok studiów

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

HISTORIA

2.000 zł

3.000 zł

2.100 zł

3.100 zł

PEDAGOGIKA

2.000 zł

3.000 zł

2.100 zł

3.100 zł

POLITOLOGIA

2.000 zł

3.500 zł

2.100 zł

3.600 zł

3) studia stacjonarne pierwszego/drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla studentów cudzoziemców:
a) I rok i II rok studiów pierwszego stopnia: 3.500 zł,
b) III rok studiów pierwszego stopnia: 3.600 zł,
c) I rok studiów drugiego stopnia: 3.500 zł,
d) II rok studiów drugiego stopnia: 3.600 zł.
4) Na studiach niestacjonarnych pierwszego/drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim studenci cudzoziemcy wnoszą czesne w wysokości określonej w ust. 4 pkt. 1 i 2.
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II.

OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Wysokość opłaty wpisowej na rok akademicki 2019/2020 wynosi 200 zł.
2. Absolwent studiów licencjackich lub magisterskich AH jest zwolniony z opłaty wpisowej.
3. Absolwent studiów podyplomowych AH ubiegający się o przyjęcie na kolejne studia podyplomowe jest
zwolniony z opłaty wpisowej.
4. Wysokość czesnego na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
wynosi:
Wydział Administracji:
1) Studia podyplomowe (2 semestry): 3.000 zł;
2) Studia podyplomowe: Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi (2 semestry): 3.600 zł;
Wydział Historyczny:
1) Studia podyplomowe: Historia (3 semestry): 2.550 zł;
2) Studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie (3 semestry): 3.000 zł;
Wydział Pedagogiczny:
1) Studia podyplomowe: Logopedia (4 semestry): 5.000 zł;
2) Studia podyplomowe (3 semestry): 3.000 zł;
3) Studia podyplomowe (2 semestry): 2.500 zł;
Wydział Nauk Politycznych:
1) Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem (2 semestry): 2.500 zł;
2) Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry): 3.000 zł.

III.

OPŁATY DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW DOKTORSKICH

Opłata kwalifikacyjna na seminarium doktorskie w roku akademickim 2019/2020 wynosi 200 zł.
Wpisowe, płatne po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na seminarium doktorskie, wynosi 200 zł.
Absolwent studiów magisterskich AH jest zwolniony z opłaty kwalifikacyjnej i opłaty wpisowej na
seminarium doktorskie.
4. W roku akademickim 2019/2020 opłata roczna za uczestnictwo w seminarium doktorskim wynosi:
1) w dyscyplinie historii: 4.000 zł;
2) w dyscyplinie nauk o polityce i administracji: 4.500 zł.
5. Opłata końcowa wnoszona przez uczestnika seminarium doktorskiego rozpoczynającego kształcenia
w roku akademickim 2019/2020 wynosi 14.000 zł. Warunki zmiany wysokości opłaty określa umowa
zawierana z uczestnikiem seminarium.
6. Opłata końcowa wnoszona przez uczestnika seminarium doktorskiego rozpoczynającego kształcenia
w roku akademickim 2019/2020 wynosi 16.000 zł, jeżeli dysertacja doktorska jest przygotowana w języku
obcym. Warunki zmiany wysokości opłaty określa umowa zawierana z uczestnikiem seminarium.
1.
2.
3.

Uczelnia zachowuje sobie prawo do przeprowadzenia różnego rodzaju promocji podczas rekrutacji na studia
i w trakcie studiów.
Wysokość opłat wymienionych w zarządzeniu może ulec zmianie w przypadku, gdyby nastąpiły nadzwyczajne
zmiany stosunków gospodarczych, których wcześniej nie dało się przewidzieć i które są niezależne od Uczelni,
a także gdyby na skutek zmiany przepisów prawa Uczelnia musiała odstąpić od pobierania pewnych opłat
wymienionych w zarządzeniu lub ponieść dodatkowe koszty.

REKTOR

Prof. dr hab. Adam Koseski
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