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Znak sprawy: DN-430-2/2018 

 

Zarządzenie nr 42 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów 

niestacjonarnych, którzy rozpoczynają cykl kształcenia w roku akademickim 

2018/2019 

 

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

wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – zwanej dalej: ustawą, oraz 

w związku z § 9 ust. 6 pkt 6 i § 72 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie (zwanej dalej ASP) kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość i efekty 

kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania studiów prowadzonych według 

standardów ASP, biorąc pod uwagę koszty ponoszone w zakresie niezbędnym do 

uruchomienia i prowadzenia studiów niestacjonarnych oraz zajęć na studiach 

niestacjonarnych, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju 

uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, 

w tym amortyzacji i remontów, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie określa wysokość opłat za świadczone przez ASP usługi edukacyjne związane 

z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych: 

1) przyjętych na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2018/2019; 

2) prowadzeniem dodatkowych zajęć nieobjętych planem studiów, w tym za drugi 

kierunek studiów niestacjonarnych; 

3) prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w przypadku ich 

wznowienia, powtarzania lub przedłużenia ponad regulaminowy okres studiów. 

 

§ 2 

1. Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty 
związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

1. Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty za 

uczestniczenie w dodatkowych zajęciach nieobjętych planem studiów na studiach 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

1. Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty za 

powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, w tym w przypadku powtarzania semestru/roku po 

wznowieniu studiów oraz przedłużenia regulaminowego okresu studiów zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 5 

1. Warunki odpłatności oraz terminy wnoszenia opłat za studia niestacjonarne określa umowa 

zawarta w formie pisemnej między ASP a studentem. 

 

2. Szczegółowe zasady pobierania oraz udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne określają uchwały Senatu ASP: uchwała Senatu nr 34/2013 z 25 czerwca 2013 

roku w sprawie zasad pobierania opłat zaświadczone usługi edukacyjne od roku 2013/2014 

oraz zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 51/2014 z 24 września 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 34/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad 

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

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014, a także uchwała Senatu 

nr 35/2013 z 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za usługi 

edukacyjne od roku 2013/2014. 

 

3. ASP zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty ustalonej na rok akademicki w roku 

następnym w przypadku zmiany wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym 

do uruchomienia i prowadzenia w ASP 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. 

 

§ 6 

1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów 

utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, doktoranckie 

oraz inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że 

osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 

ustawy. 

 

2. Posiadacze ważnej Karty Polaka oraz karty stałego pobytu mogą podejmować studia 

wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy. 

 

3. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

przyjęci na studia niestacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia wnoszą opłaty ustalone 

zarządzeniem rektora w sprawie wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na 

zasadach odpłatności, studiów 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. 

 

§ 7 

1. Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia uczestniczący 

w wymianie zagranicznej w ramach programów Erasmus+ lub CEEPUS wnoszą obniżoną 

o 50% opłatę za semestr/rok studiów realizowany w uczelni przyjmującej, w terminie 

wynikającym z umowy o warunkach odpłatności. Obniżona opłata za studia wnoszona 

przez wyjeżdżających studentów pokrywa koszty ponoszone przez ASP. 

 

2. Student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał zaliczenia okresu studiów za granicą, 

jest zobowiązany powtarzać dany semestr/rok studiów w ramach programu kształcenia 
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obowiązującego w ASP oraz wnieść opłatę określoną w załączniku nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

§8 

1. Dodatkowe pracownie z wyboru, zwane „bonusami”, które wykraczają poza program 

kierunku studiów, studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować odpłatnie wyłącznie 

w ramach studiów niestacjonarnych. 

 

2. „Bonusy” mogą być realizowane w formie udziału w zajęciach jednej pracowni przez 

jeden miesiąc lub udziału w zajęciach dwóch/trzech pracowni przed jeden rok akademicki. 

 

3. Student pierwszego kierunku studiów niestacjonarnych realizujący równolegle drugi 

kierunek studiów niestacjonarnych w ASP wnosi opłatę określoną w załączniku 

nr 2 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 9 

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

do zarządzenia nr … Rektora ASP  

z dnia … czerwca 2018 r. 

 

Opłaty za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęte w roku 

akademickim 2018/2019. 

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 … Rektora ASP  

z dnia … czerwca 2018 r. 

 

Opłaty za uczestniczenie w dodatkowych zajęciach nieobjętych planem studiów w przypadku 

studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019. 

 

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 … Rektora ASP  

z dnia … czerwca 2018 r. 

 

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

studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019. 

  

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 2018/2019 określone w załączniku 

nr 1. 

Zał. nr 1 

 


