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   ZARZĄDZENIE NR 25 

REKTORA  AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH  im.  JANA  MATEJKI  

        W KRAKOWIE 

              z dnia 27 czerwca 2011 

 

w sprawie :  odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych 

 

 –   przyjętych na I rok  studiów pierwszego i drugiego stopnia  w roku  

    akademickim 2011/2012 , 

–  odpłatności studentów kontynuujących naukę na wymienionych formach  

    studiów  

oraz  

– opłat  za dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym za  drugi  

   kierunek studiów, 

– odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych  

   w przypadku ich wznowienia, powtarzania lub przedłużenia ponad  

   regulaminowy okres studiów 

 

Na podstawie  art. 99 ust.1 pkt.1 i  4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

oraz  uchwał Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

(zwanej dalej ASP) w sprawie prowadzenia w uczelni studiów niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia, ustalam: 

 

§ 1 

1. Wysokość opłat pobieranych w ASP za świadczone usługi edukacyjne  

nie przekracza kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów 

niestacjonarnych drugiego stopnia, z uwzględnieniem kosztów 

amortyzacji i remontów. 

  

2. Opłata za I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązująca  

    studentów w roku  akademickim 2011/2012 wynosi:                                                                                     

2.1. na kierunku malarstwo              6.600,00 zł      

2.2. na kierunkach: grafika, architektura wnętrz, wzornictwo      7.500,00 zł

      

     3. Opłata za wyższe lata studiów  wnoszona przez studentów, o których  

         mowa w ust.2 – do końca regulaminowego okresu kształcenia – wynosi: 

      3.1. na kierunku malarstwo za II, III i IV rok studiów                 6.400,00 zł 

      3.2.na kierunkach :  grafika, architektura wnętrz na II i III roku       

            studiów                7.300,00 zł     
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      3.3. na kierunku wzornictwo  za II i III rok             7.500,00 zł           

      3.4. za siódmy semestr na kierunku :architektura wnętrz             3.200,00 zł 

      3.5. za siódmy semestr  na kierunku: wzornictwo          3.800,00 zł. 

 

4. Opłata za I i II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczętych 

    roku 2011/2012 wynosi:                                                                                   

4.1.I i II rok na kierunku  malarstwo                                  5.800,00 zł 

4.2. I i II rok na kierunkach: grafika, architektura wnętrz           6.100,00 zł 

4.3. I rok na kierunku wzornictwo              8.200,00 zł,         

      II rok na kierunku wzornictwo                7.600,00 zł.

  

5. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2008, 2009 lub 2010 wnoszą opłaty  

    w wysokości zobowiązań podpisanych przez strony umowy „o warunkach  

   odpłatności za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych  

   pierwszego/drugiego stopnia w ASP w Krakowie” tj. przez Dziekana  

   Wydziału i Studenta – do końca regulaminowego okresu kształcenia.  

 

6.Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw  członkowskich EFTA 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 ust. 3  

     i 4 art.43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

6a.Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, 

doktoranckie oraz inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących 

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

 

7.  Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 6, przyjęci na 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub studia niestacjonarne drugiego 

stopnia wnoszą opłaty ustalone zarządzeniem Rektora nr 33/2006 

z 14 listopada 2006 roku, § 10 ust. 1 pkt. 1 oraz w aneksie do cytowanego 

zarządzenia z dnia 18 maja 2009 r. 

 

8. Cudzoziemcy odbywający kształcenie w dniu wejścia w życie przepisów 

rozporządzenia  MNiSW z  9 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 

oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

     (Dz. U. nr 176, poz. 1365) ponoszą opłaty za kształcenie na zasadach  

      i w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do końca okresu  

kształcenia przewidzianego dla danej formy kształcenia. 
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9. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty ustalonej na rok 

akademicki w roku następnym w przypadku zmian w programie studiów albo 

nadzwyczajnych okoliczności. 

 

10.Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować drugi kierunek studiów 

niestacjonarnych zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 2 i 3 niniejszego 

zarządzenia. 

 

11.Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia  

uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach programów  LLP/Erasmus 

lub CEEPUS wnoszą obniżoną opłatę za studia w terminach obowiązujących 

wszystkich studentów: semestralnie 1.800,00 zł. Obniżona opłata za studia 

wnoszona przez wyjeżdżających studentów pokrywa koszty ponoszone przez 

Akademię. 

 

12.Student ASP, który przedłużył pobyt w szkole zagranicznej bez uzgodnienia 

z Wydziałem macierzystym, w okresie przedłużonego pobytu nie otrzymuje 

świadczeń pomocy materialnej z budżetu Akademii do terminu powrotu 

i zaliczenia odpowiednio semestru lub roku akademickiego. 

 

13.Student może wnosić opłatę za rok lub semestr studiów.  

 

14. Zwrot opłat wniesionych z a studia: 

14.1. Student może domagać się zwrotu opłat za studia w całości w przypadku  

      wypowiedzenia umowy o naukę przed rozpoczęciem nauczania.                    

14.2. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania  

      lub w przypadku skreślenia z listy studentów, studentowi przysługuje – na  

      jego pisemny wniosek – zwrot wpłaconej opłaty za studia w wysokości  

      proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów i  

     ponoszonych przez Akademię kosztów, licząc od dnia, w którym student  

     złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów. 

14.3. Wniosek, o którym mowa w ust.14.2., student składa niezwłocznie po  

     wystąpieniu rezygnacji ze studiów i może on dotyczyć opłat za usługi  

     edukacyjne obowiązujące w roku akademickim, w którym wniosek został  

     złożony. 
 

15.Sekretariaty studiów niestacjonarnych wpisują studentów na poszczególne 

lata studiów na podstawie dowodów wpłaty za semestr zimowy. Wpłata za 

semestr letni, przedstawiona w Sekretariacie Wydziału, dopuszcza studenta 

do zajęć. 

 

16.Opłata nie obejmuje kosztów materiałów i podręczników niezbędnych 

w czasie studiów. Akademia nie ponosi kosztów za kształcenie uzupełniające 
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z przyczyn pozaprogramowych (złe wyniki w nauce, choroba, inne jak 

uzupełnianie różnic programowych przez studentów przyjętych 

z przeniesienia lub z dyplomem licencjata studiów pokrewnych ukończonych 

w innej uczelni). 

 

 

§ 2 

 

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

program kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, studenci 

studiów niestacjonarnych danego kierunku mogą realizować odpłatnie 

wyłącznie na innym kierunku studiów niestacjonarnych. 

 

2. Zajęcia nieobjęte planem studiów, rozszerzające i indywidualizujące program 

mogą być uznane za IPS lub ITS po spełnieniu określonych przepisami 

warunków. 

 

3. Zajęcia nieobjęte planem studiów,  za które student wnosi dodatkową opłatę, 

uprawniają go do udziału w zajęciach danej pracowni przez jeden miesiąc 

kalendarzowy. 

Koszt jednego miesięcznego bonusa wynosi 200,00 zł. Wykaz studentów,            

o których mowa, sporządzają w okresach miesięcznych dziekanaty 

wydziałów i przekazują do kwestury. 

 

4. Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch lub trzech pracowni wynosi 

1.800,00 zł. 

 

 

§ 3 

 

1. Zajęcia dodatkowe w pracowniach kierunkowych, podjęte przez studentów  

II roku studiów pierwszego stopnia jednego kierunku/wydziału na drugim 

kierunku/wydziale, mogą być za zgodą obu dziekanów kontynuowane do 

zakończenia studiów i obrony dyplomu licencjata również na drugim 

kierunku. 

 

2. Opłata za drugi kierunek studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 

realizowany równolegle wynosi 3.000,00 zł za rok akademicki, bez 

ograniczenia liczby pracowni. 

3. Student może realizować drugi kierunek studiów niestacjonarnych 

wykupując bonusy, o ile program pierwszego i drugiego kierunku jest 

zbieżny. 
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§ 4 

 

1. Zajęcia nieobjęte planem studiów niestacjonarnych, podjęte przez studentów 

studiów drugiego stopnia na I roku studiów w pracowniach innego wydziału 

(IPS), mogą prowadzić za zgodą obu dziekanów do realizacji drugiego 

kierunku studiów i dyplomu drugiego kierunku, odpowiednio licencjata 

i magistra sztuki. 

 

2. Opłata za drugi kierunek studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 

realizowany równolegle z kierunkiem pierwszym wynosi 2.800,00 zł za rok 

akademicki bez ograniczenia liczby pracowni. 

 

3. Student może realizować drugi kierunek studiów niestacjonarnych 

wykupując bonusy, o ile program pierwszego kierunku i drugiego jest  

        zbieżny. 

 

 

§ 5 

 

1. Opłata za drugi kierunek studiów niestacjonarnych kontynuowany po 

dyplomie na kierunku pierwszym jest ustalona aktualnym zarządzeniem              

o wysokości opłaty za studia na kierunku i roku studiów. W indywidualnych 

przypadkach rektor może wyrazić zgodę na opłatę ustaloną odpowiednio                    

w § 3 ust. 2 i w § 4 ust. 2. 

 

2. Studenci studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia 

ukończyli  w innej uczelni w kraju lub za granicą,  mogą rozszerzać lub 

indywidualizować program w dodatkowych pracowniach z wyboru, 

w pracowniach nieobjętych planem studiów, wnosząc właściwe opłaty 

ustalone w niniejszym zarządzeniu. 

 

3. Student, o którym mowa w ust. 2, przyjęty na studia drugiego stopnia może 

zostać zobowiązany przez dziekana do uzupełnienia różnic programowych 

i wniesienia dodatkowo ustalonych opłat/bonusów. 
 

 

§ 6 

 

1. Odpłatność za wznowienie studiów pierwszego lub drugiego stopnia w roku 

akademickim 2011/2012, przerwanych w roku akademickim 2006/2007              

i w latach następnych, na kierunkach: malarstwo, grafika, architektura 

wnętrz wynosi 5.200,00 zł, na kierunku wzornictwo: 6.200,00 zł. Student 
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może wnieść opłatę w dwóch semestralnych ratach odpowiednio po 

2.600,00 zł i 3.100,00 zł pod warunkiem uzyskania zgody Rektora. 

 

2. Odpłatność za powtarzanie roku akademickiego 2010/2011 spowodowane 

niezadowalającymi wynikami w nauce wynosi 4.000,00 zł, odpłatność  za 

powtarzanie jednego semestru roku akademickiego 2010/2011 wynosi   

2.000,00 zł. 

 

3. Student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał zaliczenia okresu 

studiów za granicą, ustalonego learning agreement (porozumieniem 

o programie zajęć), jest zobowiązany powtarzać dany semestr/rok studiów   

w ramach programu. 

 

4. Studentów, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w drugim terminie tj. do 

30 września i nie przystąpili do egzaminu dyplomowego do 31 października 

2011 r. obowiązuje powtarzanie semestru dyplomowego. Odpłatność za 

powtarzanie semestru dyplomowego studiów pierwszego lub drugiego 

stopnia wynosi 2.000,00 zł. 

 

5. Opłata za powtarzanie i zaliczenie każdego przedmiotu objętego 

warunkowym zaliczeniem semestru/roku wynosi 200,00 zł. 

 

6. Opłaty powinny być wnoszone na konto ASP w Kredyt Banku S.A. VI/O  

Kraków nr 45150014871214800545020000 przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, do dnia wznowienia studiów lub do dnia podjęcia nauki 

na powtarzanym roku/semestrze studiów, do daty wpisu warunkowego na 

studia. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wnoszenie opłat 

gotówkowych do kasy ASP.  

 

 

§ 7 

      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  

 
 

 

 


