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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 60 Rektora ASP  

z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

Opłaty za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęte w roku 

akademickim 2017/2018. 

Wydział, kierunek 

studiów 

Opłata za I 

rok studiów 

Opłata za II 

rok studiów  

Opłata za 

III rok 

studiów  

Opłata 

za siódmy 

semestr 

studiów 

Opłata za 

cały cykl 

studiów 

Wydział Malarstwa 

Malarstwo 

(studia pierwszego 

stopnia) 

6 600,00 zł 6 400,00 zł 6 400,00 zł - 19 400,00 zł 

Malarstwo (studia 

drugiego stopnia) 
5 800,00 zł 5 800,00 zł - - 11 600,00 zł 

Wydział Grafiki 

Grafika 

(studia pierwszego 

stopnia) 

7 500,00 zł 7 300,00 zł 7 300,00 zł - 22 100,00 zł 

Grafika 

(studia drugiego 

stopnia) 

6 100,00 zł 6 100,00 zł - - 12 200,00 zł 

Wydział Architektury Wnętrz 

Architektura Wnętrz 

(studia pierwszego 

stopnia) 

7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł 3 200,00 zł 25 700,00 zł 

Architektura Wnętrz 

 (studia drugiego 

stopnia) 

7 000,00 zł 7 000,00 zł - - 14 000,00 zł 

Architektura Wnętrz 

(studia pierwszego 

stopnia w języku 

angielskim) 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 4 000,00 zł 28 000,00 zł 

Architektura Wnętrz 

 (studia drugiego 

stopnia w języku 

angielskim) 

8 000,00 zł 8 000,00 zł - - 16 000 zł 

Architektura Wnętrz – 

międzynarodowe 

studia wspólne (DAT) 

 (studia drugiego 

stopnia w języku 

angielskim) 

12 000,00 zł 12 000,00 zł - - 24 000,00 zł 
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 60 Rektora ASP 

z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

Opłaty za uczestniczenie w dodatkowych zajęciach nieobjętych planem studiów w przypadku 

studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018. 

 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za drugi kierunek studiów niestacjonarnych 

pierwszego stopnia (realizowany równolegle) 
3 000,00 zł/rok 

Opłata za drugi kierunek studiów niestacjonarnych drugiego 

stopnia (realizowany równolegle) 
2 800,00 zł/rok 

Opłata za jeden miesięczny bonus 200,00 zł 

Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch pracowni 1 200,00 zł 

Opłata roczna za udział w zajęciach trzech pracowni 1 800,00 zł 
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Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 60 Rektora ASP  

z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w przypadku 

studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018. 

  

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego 
1 500,00 zł/semestr 

3 000,00 zł/rok 

Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego 1 000,00 zł 

Opłata za powtarzanie przedmiotu objętego zaliczeniem 

warunkowym 
200,00 zł 

W przypadku powtarzania semestru/roku po wznowienia studiów 

obowiązują opłaty jak w przypadku studentów rozpoczynających 

kształcenie w roku akademickim 2017/2018 określone w załączniku 

nr 1. 

Zał. nr 1 

 


