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Zarządzenie nr 41 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone studentom studiów 

stacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którzy 

rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), § 9 ust. 6 pkt 6 i § 72 Statutu 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwanej dalej ASP, § 1 uchwały 

nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 

świadczone usługi edukacyjne w ASP od roku akademickiego 2013/2014 (z późniejszymi 

zmianami) oraz uchwały nr 35/2013 Senatu ASP z 25 czerwca w sprawie zasad udzielania 

zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w ASP od roku akademickiego 2014/2015, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. ASP pobiera opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów 

w wysokości: 

1) 100,00 zł za 1 punkt ECTS w przypadku powtarzania pojedynczych przedmiotów, 

2) 3000,00 zł w przypadku powtarzania semestru studiów, 

3) 6000,00 zł w przypadku powtarzania roku studiów. 

 

2. Student, powtarzający semestr/rok studiów, który uzyskał zgodę na przepisanie 

przedmiotu/przedmiotów, zgodnie z Regulaminem studiów, wnosi opłatę tylko za 

powtarzane przedmioty w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1.  

 

3. Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w ramach 

wpisu warunkowego wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS. 

 

§ 2 

ASP pobiera opłaty za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów w wysokości 100,00 zł 

za 1 punkt ECTS. 

§ 3 

Student skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu 

dyplomowego, który wznowił studia, wnosi opłatę za konsultacje do dyplomu w wysokości 

50,00 zł za godzinę lekcyjną. Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2018 roku. 


