Zarządzenie nr 17/2012
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
W związku z uchwałą nr 88/2011 Senatu PWST z dnia 17.10.2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia
lub usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania tych opłat w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L.
Solskiego w Krakowie oraz na podstawie art. 160 ust. 3 i art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i art. 24 ust. 2 pkt 10 Statutu Pa ństwowej Wy ższej
Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, biorąc pod uwagę analizę kosztów kszta łcenia ponoszonych w zakresie
niezbędnym do prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów, zarządzam co następuje:

§1
1. Określam (w załączniku nr 1 do nin. zarządzenia) wysokość opłat za świadczone przez Państwową Wy ższą
Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie usługi edukacyjne związane z:
1) powtarzaniem określonych zajęć przez studentów na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalaj ących
wyników w nauce (także powtarzaniem semestru lub roku studiów na zasadach okre ślonych w Regulaminie
studiów);
2) realizowaniem zajęć nieobjętych planem studiów,
3) korzystaniem przez studentów z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170 a
ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Opłaty są wnoszone przez studentów na podstawie zawartych z Uczelnią umów o świadczenie us ług
edukacyjnych.
§2
1. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych op łaty za powtarzanie okre ślonych
zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za korzystanie przez studentów z zaj ęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170 a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wy ższym,
pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS - zgodnie z za łącznikiem nr 1 - i
liczby punktów ECTS przypisanych zajęciom wynikającym z planu studiów na Wydziałach PWST.
2. Opłata za powtarzanie semestru lub roku studiów pobierana jest w wysokości stanowiącej iloczyn warto ści
jednego punktu ECTS - zgodnie z załącznikiem nr 1 - i liczby punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia
semestru lub roku.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, pobierane są w okresach semestralnych lub rocznych, jednorazowo z
góry w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
4. Opłaty określone niniejszym zarządzeniem obowiązywać będą w kolejnych latach akademickich, o ile nie
zostanie ustalona Zarządzeniem Rektora nowa ich wysokość. Wysokość opłat mo że ulec zmianie w przypadku
zmiany kosztów uruchomienia i prowadzenia studiów.
§3
Wysokość opłat za studia podyplomowe reguluje odrębne zarządzenie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Podpisała: Rektor PWST prof. Ewa Kutryś
Otrzymują:
Prorektor w Krakowie
Prorektor ds. Filii we Wrocławiu
Kanclerz
Z-ca kanclerza we Wrocławiu
Kwestor
Z-ca kwestora we Wrocławiu
Dziekani Wydziałów PWST
Dyrektor Biura ds. obsługi WTT
Działy nauczania w Krakowie i Wrocławiu
Samorząd studentów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PWST n 17/2012
z 26 września 2012 roku

Wysokość opłat
obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce
oraz za korzystanie przez studentów z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art.
170 a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

WYDZIAŁ

Wartość jednego punktu
zaliczeniowego ECTS

Wydział Aktorski w Krakowie
Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
Wydział Aktorski we Wrocławiu

136 zł

Wydział Lalkarski we Wrocławiu
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu

Określone niniejszym zarządzeniem opłaty ponoszą również osoby wznawiające studia, je żeli skreślenie z listy
studentów nastąpiło z powodu niezadowalających wyników w nauce (w tym wznowienie studiów po skreśleniu
z listy studentów spowodowanym brakiem zaliczenia seminarium magisterskiego lub obrony pracy
magisterskiej). W takim przypadku Uczelnia zawiera z osobą wznawiaj ącą studia umowę, a op łata za
powtarzanie semestru lub roku studiów (oraz za zajęcia niezbędne do uzupe łnienia ewentualnych ró żnic
programowych) pobierana jest w wysokości stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS - zgodnie z
załącznikiem nr 1 - i liczby punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia semestru lub roku.

