Zarządzenie nr 18/2021
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2021 roku

w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz dokumenty wydawane przez
Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w toku studiów na
studiach stacjonarnych

Działając na podstawie art. 80 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.2 pkt 11) Statutu
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, zarządzam, co
następuje:

§1
Ustalam następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz inne opłaty obowiązujące
studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia w Akademii Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2021/2022:

I.

Opłaty za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników
w nauce wynoszą:
Wydział

Kierunek

Wartość jednego punktu
zaliczeniowego ECTS

Wydział Aktorski w Krakowie

aktorstwo

475 zł

Wydział Reżyserii Dramatu

reżyseria

1050 zł

Wydział Aktorski we Wrocławiu

aktorstwo

490 z

Wydział Lalkarski

aktorstwo teatru lalek

450 zł

reżyseria

695 zł

aktorstwo

275 zł

Wydział Teatru Tańca

Określone powyżej opłaty ponoszą również osoby wznawiające studia, jeżeli skreślenie z listy
studentów nastąpiło z powodu niezadowalających wyników w nauce (w tym wznowienie

studiów po skreśleniu z listy studentów spowodowanym brakiem zaliczenia seminarium
dyplomowego lub obrony pracy dyplomowej). W takim przypadku opłata za powtarzanie
semestru lub roku studiów (oraz za zajęcia niezbędne do uzupełnienia ewentualnych różnic
programowych) pobierana jest w wysokości stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS
na określonym wydziale i kierunku – zgodnie z §1 pkt. I – i liczby punktów ECTS niezbędnych
do zaliczenia semestru lub roku.
Opłaty ustalone są na pełny cykl kształcenia studentów rozpoczynających studia w danym roku
akademickim, przy czym w przypadku reaktywacji na studia albo przeniesienia się na studia w
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z innej uczelni, student
wnosi opłaty w wysokości obowiązującej rocznik studentów studiujących na tym semestrze
studiów, na który uzyskał wpis.

II.

Opłaty związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów

Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów obliczana jest jako iloczyn
wartości jednego punktu ECTS określonego w pkt. I i liczby punktów ECTS przypisanych danym
zajęciom nieobjętym planem studiów.

III.

Opłaty za wydanie dokumentów

Na podstawie §36 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 661 z późn. zm.) ustalam następujące
wysokości opłat za wydanie dokumentów i ich duplikatów:
Lp.

Nazwa dokumentu

Wysokość opłaty za
dokument

Wysokość opłaty za
duplikat dokumentu

1.

Indeks

4 zł

6 zł

2.

Legitymacja studencka

22 zł

33 zł

3.

Dyplom ukończenia studiów i suplement do
dyplomu oraz ich dwa odpisy (w tym – na
wniosek absolwenta – jeden odpis w języku
obcym)

0 zł

20 zł za dokument

4.

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów
w języku obcym i dodatkowy suplement do
dyplomu w języku obcym

20 zł za dokument

-

IV.

Uczelnia pobiera również opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, kształcenie
cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, prowadzenie studiów
podyplomowych, a także za korzystanie z domu studenckiego. Uczelnia może pobierać
opłaty za kształcenie na studiach w języku obcym, prowadzenie kursów
dokształcających oraz szkoleń, a także przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia
się. Opłaty te są ustalane odrębnymi zarządzeniami Rektora.

§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Określone nin. zarządzeniem opłaty i ich wysokość dotyczą studentów studiów
stacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 i obowiązują
do czasu ukończenia przez nich studiów. Osoby, które rozpoczęły studia wcześniej,
ponoszą opłaty na dotychczasowych warunkach.
3. Określone nin. zarządzeniem opłaty i ich wysokość obowiązują również studentów
rozpoczynających studia w kolejnych latach, o ile przed rozpoczęciem rekrutacji na
kolejny rok akademicki nie zostanie wprowadzona zarządzeniem Rektora nowa
wysokość opłat.

Rektor AST
/−/ prof. dr hab. Dorota Segda

