


………………………………  

 (pieczęć Wydziału ASP) 

 

 

Umowa nr ....... /………. 

 

o warunkach odpłatności za kształcenie uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 

       

Umowa zawarta w Krakowie, w dniu 

.......................................................................................... 

pomiędzy Panią/Panem 

................................................................................................................ 

na stale zamieszkałą/-ym 

............................................................................................................. 

      (stały adres zameldowania) 

podającą/ym adres do korespondencji 

......................................................................................... 

legitymującą/-ym się dowodem osobistym: 

seria i numer: ........................................ wydanym przez 

............................................................ 

....................................................................... w 

........................................................................... 

albo innym dowodem tożsamości 

................................................................................................ 

...........................................................................................................................................

............ 

PESEL 

.......................................................................................................................................... 

Nr albumu 

.................................................................................................................................... 

przyjętą/-ym w poczet uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w 

dziedzinie: sztuki plastyczne, w jednej z dyscyplin artystycznych: sztuki piękne, sztuki 

projektowe lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

od roku akademickiego 

................................................................................................................ 

zwanym dalej „Doktorantem”, 

a 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 13, zwaną 

dalej „ASP”, reprezentowaną przez prof. Piotra Bożyka, Prorektora ds. Nauki i Spraw 

Zagranicznych, działającego z upoważnienia Rektora ASP. 

 

 



§ 1 

Definicje Umowne 

 

Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

a) czesne – opłata pobierana przez ASP za świadczone usługi edukacyjne związane  

z kształceniem doktorantów na studiach niestacjonarnych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 

Ustawy; 

b) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach  

i jednostkach naukowych  (Dz. U. Nr 196 poz. 1169);  

c) Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z dn. 

23 maja 2012, poz. 572); 

d) Regulamin studiów doktoranckich – Regulamin studiów doktoranckich przyjęty przez 

Senat ASP uchwałą nr 32/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku; 

e) Statut ASP – Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalony 

przez Senat ASP dnia 29 czerwca 2006, po zmianach wprowadzonych kolejnymi 

uchwałami w 2007, 2008, 2009 oraz uchwałami od nr 1/2012 do 11/2012 z dnia 23 

stycznia 2012 oraz od 14/2012 do 19/2012 z dnia 21 lutego 2012 /tekst jednolity/. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków odpłatności za 

niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie 

artystycznej 

…………………..……………………………………….………………………………

……..., na podstawie art. 195 ust. 9 i 10 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu 

o uchwałę  

nr 41/2010 Senatu ASP z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowych 

zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki  

w Krakowie od roku akademickiego 2010/2011 z późn. zm., zarządzenie nr 57  

Rektora ASP im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 października 2012 roku w 

sprawie organizacji, odpłatności i rozliczania 6-semestralnych środowiskowych 

studiów doktoranckich prowadzonych w ASP od roku akademickiego 2012/2013 oraz 

uchwałę nr 42/2010 Senatu ASP z 26 października 2010 roku w sprawie zasad 

udzielania zwolnień i rozkładania na raty opłat za usługi edukacyjne świadczone od 

roku akademickiego 2010/2011 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie. 

 

§ 3 

Oświadczenia Stron 

 

1. ASP oświadcza, że przysługują jej uprawnienia uczelni publicznych określone w Ustawie, 

w tym w szczególności w art. 6 Ustawy, gwarantuje Doktorantowi naukę na 

niestacjonarnych 6-semestralnych środowiskowych studiach doktoranckich w dziedzinie 

sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej .......………………………………………….. 

oraz realizację praktyk zawodowych, zgodnie z programem kształcenia określonym 

uchwałą Senatu ASP. 



2. Doktorant oświadcza, że zapoznał się ze Statutem ASP oraz Regulaminem studiów 

doktoranckich, których treść znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl.  

 

§ 4 

Zobowiązania Stron 

 

1. ASP zobowiązuje się do: 

1) realizacji programu studiów doktoranckich; 

2) sprawowania opieki naukowej nad Doktorantem; 

3) udostępniania na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń jednostek prowadzących 

studia, w terminie przewidzianym w Ustawie i Regulaminie studiów doktoranckich 

informacji na temat planu i programu studiów oraz na temat wysokości i terminu 

wnoszenia opłat za kształcenie; 

4) zapewnienia Doktorantowi udziału, za pośrednictwem demokratycznie wybranych 

przedstawicieli, we wszystkich organach kolegialnych ASP; 

5) zapewniania Doktorantowi pomocy materialnej, zgodnie z Regulaminem ustalania 

wysokości, przyznawania wypłacania  świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów; 

6) przestrzegania praw Doktoranta przewidzianych w Ustawie i Regulaminie studiów 

doktoranckich. 

2. Doktorant zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na 

niego Ustawa, Statut ASP oraz Regulamin studiów doktoranckich, a także do 

przestrzegania aktów wewnętrznych ASP. 

3. Doktorant zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania ASP o zmianie jego danych 

osobowych zawartych w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki 

zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Doktoranta.  

4.1. Doktorant zobowiązuje się do terminowego wnoszenia czesnego za studia przez cały 

okres trwania studiów. Zgodnie z zarządzeniem Rektora ASP wysokość opłaty za kolejne 

lata studiów wynosi: 

  I – 5 100 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych) 

 II – 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) 

 III – 9 100 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) 

4.2. Opłata, o której mowa w ust. 4.1., wnoszona jest w dwóch równych semestralnych ratach 

w następujących terminach: 

 za I rok studiów:  

− za semestr zimowy do 7 dni od dnia pierwszego zjazdu doktorantów tj. daty  

rozpoczęcia studiów,  

− za semestr letni do 15 lutego; 

 za II i III rok studiów: 

− za semestr zimowy do 1 października, 

− za semestr letni do 15 lutego. 

5. Niezależnie od czesnego Doktorant zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości ustalonej 

w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, obowiązującym 

w roku akademickim, w którym dana usługa jest realizowana za powtarzanie zajęć  

z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz opłaty przewidziane przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności za: wydanie legitymacji Doktoranta, 

dyplomu doktorskiego oraz ich duplikatów. 

6. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce, 

ustala się na podstawie stawki godzinowej danych zajęć. 

7. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie organizacji, 

odpłatności i rozliczania 6-semestralnych środowiskowych studiów doktoranckich 



prowadzonych w ASP od roku akademickiego 2012/2013, którego treść znajduje się na 

stronie www.asp.krakow.pl. 

 

§ 5 

Szczegółowe zasady pobierania opłat 

 

1. Opłaty, o których mowa w § 4 Umowy Doktorant wnosi zgodnie z zarządzeniem  

w sprawie organizacji, odpłatności, i rozliczania 6-semestralnych środowiskowych studiów 

doktoranckich prowadzonych w ASP od roku akademickiego 2012/2013 oraz ze 

szczegółowymi zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne, uchwalonymi przez Senat 

ASP w dniu 26 października 2010 r. na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy. 

2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4 Umowy, wnoszone są na rachunek 

bankowy wskazany przez ASP: 

Kredyt Bank S.A. VI Oddział w Krakowie 

45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 

3. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego ASP. 

4. Od nieterminowo wnoszonych opłat ASP nalicza odsetki ustawowe za zwłokę,  

z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Doktorant, na wezwanie ASP, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty. 

6. ASP nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek 

okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania 

niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów. 

7. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie kierownik studiów doktoranckich wzywa 

Doktoranta do jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, kierownik studiów 

doktoranckich wszczyna postępowanie w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów. 

 

§ 6 

Zwolnienie z opłat 

 

1. Doktorant ma prawo wnioskować do Rektora poprzez Kierownika Studiów Doktoranckich 

o zwolnienie lub o rozłożenie na raty opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4 

Umowy. 

2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi edukacyjne 

oraz rozkładania tych opłat na raty uchwała nr 42 Senatu ASP z dnia 26 października 2010 

r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i rozkładania na raty opłat za usługi edukacyjne 

świadczone od roku 2010/2011 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

 

§ 7 

Termin i warunki obowiązywania Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania niestacjonarnych studiów doktoranckich, 

określony w planie studiów i programie kształcenia, o których mowa w § 2 Umowy, tj. na 

okres sześciu semestrów. 

2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów w przypadkach wskazanych  

w Regulaminie studiów doktoranckich, okres obowiązywania Umowy ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu w drodze aneksu do Umowy. 

3. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1  

w przypadku: 



1) prawomocnego skreślenia z listy doktorantów, 

2) złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów doktoranckich. 

4. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów przez Doktoranta. 

 

§ 8 

Zwrot wniesionych opłat 

 

1. Doktorant może domagać się zwrotu opłat za studia w całości, w przypadku 

wypowiedzenia Umowy o naukę przed rozpoczęciem nauczania. 

2. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub w przypadku 

skreślenia z listy doktorantów, Doktorantowi przysługuje – na jego pisemny wniosek – 

zwrot wpłaconej opłaty za studia w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć 

objętych planem studiów i ponoszonych przez ASP kosztów, licząc od dnia, w którym 

Doktorant złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy doktorantów. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Doktorant winien złożyć w sekretariacie studiów 

doktoranckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów i może on 

dotyczyć opłat za usługi edukacyjne obowiązujące w roku akademickim, w którym 

wniosek został złożony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek Doktoranta 

pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

4. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia  

z listy doktorantów i niewniesienia wymaganych opłat ASP może dochodzić zaległych 

opłat w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem studiów  

i ponoszonych przez ASP kosztów. 

 

§ 9 

Zmiana wysokości opłat 

 

1. ASP zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uczelni 

studiów oraz zajęć na danym Wydziale, z uwzględnieniem kosztów przygotowania  

i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych  

i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.  

2. Zmiana wysokości opłat, o której mowa w ust. 1, dopuszczalna jest wyłącznie w drodze 

aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku podwyższenia opłaty, o której mowa w ust. 1, Doktorant w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia aneksu do niniejszej Umowy o nowej wysokości opłat, może 

zrezygnować z dalszej nauki. 

4. Rezygnacja z dalszej nauki jest traktowana jako wypowiedzenie niniejszej Umowy i winna 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Brak pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nauki traktowana będzie jako akceptacja 

nowych warunków płatności określonych w aneksie do Umowy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieobjętych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Ustawy, przepisy 

wykonawcze do Ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne 

wydane przez uprawnione organy ASP, a w zakresie tam nieunormowanym przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 



2. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

według właściwości ogólnej. 

 

 

 

 

……………………………..                        

………………………………………. 

Doktorant       z upoważnienia Rektora ASP 

Prorektor ds. Nauki i Spraw 

Zagranicznych 

 


