
Zarządzenie nr 20 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2012 roku 

 

dot. zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z 

przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwały  

nr 29/2011 Senatu ASP z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na  

I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 oraz rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia …… 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za 

postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013, ustalam: 

 

 

§ 1 

 

1. Za przystąpienie kandydata do postępowania związanego z przyjęciem na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia pobiera się 

opłatę rekrutacyjną. Opłatę pobiera się odrębnie za każde przystąpienie kandydata do 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

2. Nie pobiera się opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia trzeciego stopnia. 

 

§ 2 

 

1. Kandydat na studia wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne związane  

z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 na konto ASP  

w Kredyt Bank S.A. VI Oddział Kraków 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000. Na 

dowodzie wpłaty wpisuje swoje nazwisko i imię oraz kierunek i formę studiów, na który 

zdaje egzamin. 

 

2. Kandydat na studia składa dowód wniesienia opłaty za egzamin wstępny  

w Dziekanacie Wydziału prowadzącego wybrany przez niego kierunek/formę studiów 

razem z dokumentami wymaganymi w trybie rekrutacji.  

 

 

 

§ 3 

 

1. Opłatę w wysokości 150,00 złotych wnoszą kandydaci przystępujący do:  

1) trzyetapowego egzaminu wstępnego 

 na jednolite studia magisterskie na kierunkach:  

- malarstwo 

- rzeźba 

- grafika 

- konserwacja i restauracja dzieł sztuki  

 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach:  

- scenografia  



- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

- intermedia 

- architektura wnętrz 

 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:   

- scenografia  

 

2) wielozadaniowego egzaminu wstępnego: 

 na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: 

- wzornictwo 

 na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: 

- wzornictwo 

 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku: 

- intermedia 

 

2. Opłatę w wysokości 100,00 złotych wnoszą kandydaci przystępujący do postępowania 

kwalifikacyjnego na:  

1) studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: 

- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

- architektura wnętrz 

 

2) studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: 

- malarstwo 

- grafika  

- architektura wnętrz 

 

§ 4 

 

Osoby, które zdały egzamin wstępny na studia stacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie w roku 2012, a nie zostały przyjęte  

w limicie przyjęć określonym dla kierunku i formy studiów i decydują się podjąć studia 

niestacjonarne – logując się na studia niestacjonarne na ten sam kierunek – składają decyzję 

WKR potwierdzającą pozytywny wynik egzaminu w Dziekanacie Wydziału prowadzącego 

wybrany kierunek/formę studiów razem z dokumentami wymaganymi w trybie rekrutacji. 

Kandydaci, o których mowa, nie wnoszą drugiej opłaty rekrutacyjnej. 

 

§ 5 

 

1. Osoby, które nie zdały egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP  

w Krakowie i decydują się przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia 

niestacjonarne rejestrują się ponownie i wnoszą ustaloną dla kierunku/formy studiów 

opłatę. 

 

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, rejestrując się po ogłoszeniu dodatkowego naboru 

na studia stacjonarne, wnoszą ustaloną dla kierunku/formy studiów opłatę. 

 

§ 6 

 

1. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest niezbędne dla wzięcia udziału  

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 



2. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty, w tym koszty 

manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków 

nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nieleżących po stronie ASP. 

 

 

§ 7 

 

Opłata rekrutacyjna będzie wydatkowana wyłącznie na koszty związane  

z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na studia w ASP (honoraria komisji 

rekrutacyjnych, wynagrodzenie modeli, materiały nietrwałe do realizacji zadań egzaminu 

praktycznego zabezpieczane przez uczelnię, koszty administracyjne). 

 

§ 8 

 

1. W przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu studia nie zostają uruchomione, 

wniesione opłaty rekrutacyjne są kandydatom zwracane. 

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, wnioski w sprawie zwrotu, obniżenia wysokości lub zwolnienia 

kandydata z opłaty rozstrzyga się wyłącznie do ostatniego dnia rejestracji online,  

a decyzje w tej sprawie podejmuje prorektor ASP ds. studenckich – przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Wszelkie zwroty środków wynikające z wniesionych opłat rekrutacyjnych są dokonywane 

po zakończeniu naboru na studia na dany rok akademicki. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 

 

 

  

 


