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Zarządzenie nr 43 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, 

studiów, studiów doktoranckich i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie od roku akademickiego 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 43 ust. 1, w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 

i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1501) zarządzam, co następuje:  

       

      § 1 

 

1. Cudzoziemcy podejmujący studia, studia doktoranckie i szkolenia oraz uczestniczący 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) wnoszą opłatę roczną w wysokości: 

1) na studiach stacjonarnych: 

 

jednolite studia magisterskie 

kierunek studiów wysokość opłaty 

malarstwo 35.358,00 PLN 

scenografia 35.498,00 PLN 

rzeźba 42.681,00 PLN 

grafika 47.364,00 PLN 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki 47.253,00 PLN 

 

studia pierwszego stopnia 

kierunek studiów wysokość opłaty 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 35.280,00 PLN 

architektura wnętrz 33.962,00 PLN 

wzornictwo 40.472,00 PLN 

intermedia 40.670,00 PLN 

 

studia drugiego stopnia 

kierunek studiów wysokość opłaty 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 35.280,00 PLN 

architektura wnętrz 33.962,00 PLN 

wzornictwo 40.472,00 PLN 

intermedia 40.670,00 PLN 

 



2) na studiach niestacjonarnych: 

studia pierwszego stopnia 

kierunek studiów wysokość opłaty 

– I rok studiów 

wysokość 

opłaty – 

kolejne lata 

studiów 

wysokość 

opłaty – 

siódmy semestr 

malarstwo 6.600,00 PLN 6.400,00 PLN - 

grafika 7.500,00 PLN 7.300,00 PLN - 

architektura wnętrz 7.500,00 PLN 7.500,00 PLN 3.200,00 PLN 

architektura wnętrz – studia 

w języku angielskim 

8.000,00 PLN 8.000,00 PLN 4.000,00 PLN 

 

studia drugiego stopnia 

kierunek studiów wysokość opłaty 

malarstwo 5.800,00 PLN 

grafika 6.100,00 PLN 

architektura wnętrz 7.000,00 PLN 

architektura wnętrz – studia w języku angielskim 8.000,00 PLN 

architektura wnętrz – międzynarodowe studia wspólne  12.000,00 PLN 

 

3) na środowiskowych studiach doktoranckich: 

 

forma studiów wysokość opłaty 

studia stacjonarne 14.890,00 PLN 

 

2. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności na studiach 

podyplomowych wnoszą opłatę roczną w wysokości: 

 

forma kształcenia wysokość opłaty 

studia podyplomowe 12.600,00 PLN 

 

3. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności realizujący staże, szkolenia, 

kursy dokształcające oraz praktyki zawodowe wnoszą opłatę roczną w wysokości: 

 

forma kształcenia wysokość opłaty 

staże artystyczne, szkolenia specjalizacyjne i staże 

habilitacyjne 

12.600,00 PLN 

kursy dokształcające i studenckie praktyki zawodowe  12.600,00 PLN 

 

§ 2 

1. Opłaty za odbywanie studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych są 

wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem 

studiów, a opłaty za szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych nie później niż do dnia rozpoczęcia danej formy kształcenia. 

 

2. Szczegółowe warunki odpłatności oraz terminy wnoszenia opłat, o których mowa 

w § 1 ust. 1 i 2, określa umowa zawarta w formie pisemnej między ASP 

a studentem/uczestnikiem studiów doktoranckich/słuchaczem studiów podyplomowych. 



3. Jeżeli okres kształcenia trwa krócej niż semestr, opłata naliczana jest proporcjonalnie do 

faktycznego czasu trwania nauki. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor ASP może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 

wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.   

 

5. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku 

zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy 

uczestników kształcenia. 

 

6. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6. 

 

7. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 

otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. 

 

8. Studenci cudzoziemcy 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. 

 

§ 3 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego 

nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności 

Rektor ASP, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 1, lub 

zwolnić z niej całkowicie. 

 

§ 4 

Cudzoziemcy przyjęci na studia lub studia doktoranckie albo przyjęci w celu uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych przed dniem wejścia niniejszego zarządzenia 

wnoszą opłaty na zasadach i w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych do 

ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo badań naukowych i prac rozwojowych. 

 

§ 5 

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

 

 

 


