
Zarządzenie Nr 1120/2016/2017 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 12 maja 2017 roku 
 

 

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz 

opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach 

odpłatności w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od roku 

akademickiego 2017/2018 

 

        
Działając na podstawie art. 98 ust.1 pkt. 3 i 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania  

i odbywania przez cudzoziemców  studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1501 tj.)  

oraz Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane  

z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1608) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ustalam wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem cudzoziemca na 

studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku 

akademickim 2017/2018 w kwocie 20 euro. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana jest za przeprowadzenie postępowania 

związanego z przyjęciem cudzoziemca na studia. 

 

§ 2 

1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za 

usługi edukacyjne w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.   

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone  na rachunek bankowy.  

3. Opłaty za odbywanie studiów wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia 

rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. 

4. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty 

lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach. 

5. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. 

W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje 

skreślenie z listy uczestników kształcenia. 

6. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli 

cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych 

potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, 

udokumentowanych przyczyn losowych. 

    

§ 3 



W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia 

przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na 

warunkach odpłatności rektor na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, 

o której mowa w  § 2 ust. 1 lub zwolnić z niej całkowicie. 

 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 
Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Janicki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych. 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1120/2016/2017 z dnia 12.05.2017 r. 

 

 

Wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia)  

na zasadach odpłatności za studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE  

(za semestr kształcenia) 

Kierunek studiów i poziom kształcenia 
Studia  

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki  

Automatyka i robotyka 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 
Informatyka 

                          st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 
st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Mechanika i budowa maszyn 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 
st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 
st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 

Budownictwo 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

Inżynieria materiałowa 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

Inżynieria środowiska 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Ochrona środowiska 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

Włókiennictwo 

st. I stopnia 900 EUR - 

st. II stopnia 900 EUR -  

Wydział Zarządzania i Transportu 

Analityka i komunikacja w biznesie 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

Socjologia 

st. I stopnia 900 EUR - 

Transport 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

Zarządzanie  

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

st. II stopnia, specjalność: international management 

(studia prowadzone w języku angielskim) 
900 EUR - 



WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE  

(za semestr kształcenia) 

Kierunek studiów i poziom kształcenia 
Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Wydział Humanistyczno-Społeczny 

Filologia: specjalności: 

filologia angielska, 

filologia hiszpańska, 

filologia słowiańska 

specjalność:  

filologia angielska 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Filologia polska 

st. I stopnia         900 EUR - 

st. II stopnia 900 EUR - 

Pedagogika 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Wydział  Nauk o Zdrowiu 

Pielęgniarstwo 

st. I stopnia 900 EUR - 

st. I stopnia „pomostowe” - 900 EUR 

st. II stopnia 900 EUR 900 EUR 

Ratownictwo medyczne 

st. I stopnia 900 EUR 900 EUR 

 

 
 

 


