
1 

 

Znak sprawy: DN-430-9/2016 

 

Zarządzenie nr 44 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie organizacji i odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2016/2017 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana dalej ASP, prowadzi 

studia podyplomowe w zakresie malarstwa, scenografii i edukacji plastycznej według 

programów przyjętych przez Radę Wydziału Malarstwa oraz w zakresie projektowania 

architektury wnętrz i projektowania ubioru według programów przyjętych przez Radę 

Wydziału Architektury Wnętrz.  

2. Do podjęcia studiów podyplomowych w ASP może zostać dopuszczona osoba, która 

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich oraz pozytywnie przejdzie postępowanie 

kwalifikacyjne. 

§ 2 

1. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza studiów 

podyplomowych co najmniej 30 punktów ECTS. 

2. Studia podyplomowe mogą trwać 3 lub 4 semestry, a także mogą być prowadzone od 

semestru letniego.  

3. Program studiów podyplomowych może być realizowany podczas zjazdów określonych 

terminarzem. 

4. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zwarta w formie pisemnej 

między ASP a słuchaczem studiów podyplomowych. 

§ 3 

1. Wydział Malarstwa ASP prowadzi 4-semestralne studia podyplomowe w zakresie 

malarstwa. Słuchaczy obowiązują przedmioty kierunkowe: malarstwo i rysunek, dwie 

pracownie wolnego wyboru oraz teoria sztuki. 

1.1. Opłaty za studia  podyplomowe rozpoczęte od roku akademickiego 2016/2017 wynoszą: 

 za I rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł) 

 za II rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł) 
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2. Wydział Malarstwa ASP prowadzi 4-semestralne studia podyplomowe w zakresie 

scenografii. Słuchaczy obowiązują przedmioty kierunkowe i ogólne zawarte w ofercie 

Katedry Scenografii. 

2.1. Opłaty za studia podyplomowe rozpoczęte od roku akademickiego 2016/2017 wynoszą: 

 za I rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł) 

 za II rok studiów 3 400,00 zł (semestr – 1 700,00 zł) 

 

3. Wydział Malarstwa ASP prowadzi 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie edukacji 

plastycznej. Program obejmuje przedmioty kierunkowe i ogólne wybrane z oferty Katedry 

Edukacji Artystycznej.  

3.1. Opłaty za studia podyplomowe rozpoczęte od roku akademickiego 2016/2017 wynoszą: 

 za I rok studiów 2 600,00 zł (semestr – 1 300,00 zł) 

 za 3 semestr studiów   800,00 zł 

 opłata dodatkowa w trzecim semestrze obowiązująca słuchaczy uzupełniających 

wykształcenie kierunkowe wynosi 400,00 zł (dotyczy słuchaczy, którzy zostali 

skierowani przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do uzupełnienia wykształcenia 

kierunkowego poprzez udział w zajęciach w pracowniach przedmiotów 

artystycznych). 

 

4. Wydział Architektury Wnętrz ASP prowadzi 4–semestralne studia podyplomowe 

w zakresie projektowania architektury wnętrz. Program studiów podyplomowych obejmuje 

przedmioty kierunkowe teoretyczne i praktyczne. 

4.1 Opłaty za studia podyplomowe rozpoczęte od roku akademickiego 2016/2017 wynoszą: 

 za I rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł) 

 za II rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł) 

 

5. Wydział Architektury Wnętrz ASP prowadzi 4–semestralne studia podyplomowe 

w zakresie projektowania ubioru. Program studiów podyplomowych obejmuje przedmioty 

kierunkowe teoretyczne i praktyczne. 

5.1. Opłaty za studia podyplomowe rozpoczęte od roku akademickiego 2016/2017 wynoszą: 

 za I rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł) 

 za II rok studiów 4 000,00 zł (semestr – 2 000,00 zł) 

 opłata za studia podyplomowe obejmuje koszty materiałów niezbędnych w czasie 

realizacji programu 

 

§ 4 

Oplata za wpis warunkowy wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS. 

 

§ 5 

1. Obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo na 

zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy mogą podejmować i odbywać studia 

podyplomowe na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

2. Posiadacze ważnej Karty Polaka lub karty pobytu mogą podejmować i odbywać studia 

podyplomowe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach 

określonych w art.  

3. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych w ASP 

na zasadach odpłatności wnoszą opłatę ustaloną zarządzeniem Rektora ASP w sprawie 

wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów 
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jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich 

i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

§ 6 

1. Słuchacz studiów podyplomowych wnosi opłatę, o której mowa w § 3 za rok lub semestr 

studiów.  

 

2. Opłata, o której mowa w ust. l jest wnoszona przez słuchaczy przyjętych na I rok studiów 

podyplomowych po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 

na zasadach określonych w umowie.  

 

3. Opłata, o której mowa w § 4 jest wnoszona przed rozpoczęciem semestru, na który 

Słuchacz uzyskał wpis warunkowy. 

 

4. Słuchacz może wystąpić z wnioskiem o zwrot opłat za studia podyplomowe w całości 

w przypadku wypowiedzenia umowy o naukę przed rozpoczęciem nauczania. 

 

5. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych po rozpoczęciu nauczania 

lub w przypadku skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych, słuchaczowi 

przysługuje – na jego pisemny wniosek – zwrot wpłaconej opłaty za studia podyplomowe 

w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów 

i ponoszonych przez ASP kosztów, licząc od dnia, w którym słuchacz złożył rezygnację ze 

studiów lub został skreślony z listy słuchaczy. 

 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, słuchacz składa niezwłocznie po wystąpieniu 

przyczyny rezygnacji ze studiów podyplomowych i może on dotyczyć opłat za usługi 

edukacyjne obowiązujące w roku akademickim, w którym wniosek został złożony. 

 

7. Decyzje w sprawie zwrotów opłat za studia podyplomowe, o których mowa w ust. 4 i 5, 

podejmuje Dziekan Wydziału prowadzącego studia podyplomowe. 

 

8. Opłata za studia podyplomowe nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie 

realizacji programu, z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie projektowania 

ubioru prowadzonych na Wydziale Architektury Wnętrz. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2016 roku. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 


