ZARZĄDZENIE Nr 16/2017
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne
związane z kształceniem studentów, uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształceniem w ramach staży artystycznych
i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych (Dz.U. 2016 r. poz. 1501, z późn. zm.) oraz Regulaminu opłat
związanych z procesem kształcenia w Akademii Muzycznej w Krakowie, ustalam w roku
akademickim 2017/2018 następujące opłaty za usługi edukacyjne:
§1
Opłaty związane z kształceniem na niestacjonarnych studiach wyższych I i II stopnia wynoszą:
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:
Kierunek: Instrumentalistyka
Studia I stopnia
wszystkie specjalności
Studia II stopnia
wszystkie specjalności

-

10.500,- zł za semestr

-

13.500,- zł za semestr

§2
Opłaty związane z kosztami kształcenia na niestacjonarnych studiach wyższych III stopnia
organizowanych w ramach Środowiskowych studiów doktoranckich w dyscyplinach Instrumentalistyka,
Dyrygentura, Kompozycja i Teoria Muzyki wynoszą:
w pierwszych dwóch latach nauki
3.000, -zł za semestr
Po otwarciu przewodu doktorskiego – doktorant ponosi koszty jego przeprowadzenia (maksymalnie
do 14 000 złotych) wnosząc opłatę na podstawie stosownej umowy.
§3
Opłaty związane z kształceniem na studiach podyplomowych wynoszą:
WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ:
Podyplomowe Studia Teorii Muzyki

-

1.800,- zł za semestr

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

-

2.400,- zł za semestr

- specjalności indywidualne

-

2.500,- zł za semestr

- specjalność Kameralistyka

-

3.000,- zł za semestr dla zespołu*

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:
Instrumentalne Studia Podyplomowe

*opłata dla zespołu kameralnego wnoszona jest w równych częściach, przez każdego członka zespołu. Opłata ta jest
niezależna od liczby osób w zespole.

WYDZIAŁ WOKALNO – AKTORSKI:
Studia Podyplomowe w zakresie Wokalistyki

-

4.900,- zł za semestr

§4
Opłata za kształcenie w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym wynosi 350,- zł za semestr.
§5
1. Opłaty związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych dla cudzoziemców spoza
Unii Europejskiej, wynoszą:
Studia I stopnia
wszystkie kierunki i specjalności
Studia II stopnia
wszystkie kierunki i specjalności
Studia III stopnia
wszystkie dyscypliny

-

4.000,- euro za rok

-

4.500,- euro za rok

-

3.000,- euro za rok.

2. Opłata związana z kształceniem na stacjonarnych studiach wyższych I stopnia w języku angielskim
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 4.000,- euro za
rok.
3. Opłata związana z kształceniem na stacjonarnych studiach wyższych II stopnia w języku
angielskim dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 4.500,euro za rok.
4. Opłata związana z odbyciem stażu artystycznego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3.000,euro za rok.
§6
1. Opłata za powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach
stacjonarnych I i II stopnia wynosi:
WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ:
kierunek

poziom
studiów

opłata za semestr

Dyrygentura

I stopnia

12.000,- zł

Kompozycja i teoria muzyki

I stopnia

10.000,- zł

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia

10.000,- zł

Muzyka kościelna

I stopnia

9.000,- zł

Dyrygentura

II stopnia

14.000,- zł

Kompozycja i teoria muzyki

II stopnia

12.000,- zł

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

II stopnia

10.000,- zł

Muzyka kościelna

II stopnia

10.000,- zł

poziom
studiów

opłata za semestr

I stopnia

7.000,- zł

II stopnia

9.000,- zł

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:
kierunek
Instrumentalistyka
(wszystkie specjalności)
Instrumentalistyka
(wszystkie specjalności)

WYDZIAŁ WOKALNO – AKTORSKI:
kierunek

poziom
studiów

opłata za semestr

Wokalistyka

I stopnia

10.000,- zł

Wokalistyka

II stopnia

9.300,- zł

2. Opłata za powtarzanie semestru na studiach niestacjonarnych I i II stopnia równa jest opłacie za
semestr studiów niestacjonarnych.
3. Opłata za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach
stacjonarnych lub studiach niestacjonarnych wynosi:
- za przedmiot realizowany indywidualnie

-

4.500,- zł za semestr

- za inny przedmiot prowadzony grupowo

-

1.000,- zł za semestr

- za przedmiot prowadzony zbiorowo

-

300,- zł za semestr.

§7
Opłata za usługę edukacyjną związaną z potwierdzaniem efektów uczenia się wynosi 200,- zł x ilość
punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu w wyniku przeprowadzonej weryfikacji.
§8
1. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, jest iloczyn liczby
godzin i kosztu jednej godziny dydaktycznej realizatorów przedmiotu (w zależności od stanowisk
nauczycieli akademickich prowadzących dane zajęcia) w przeliczeniu na jednego studenta
w grupie.
2. Opłata winna być wyliczona przed dokonaniem przydziału zajęć dydaktycznych.
3. Wyliczoną opłatę zatwierdza rektor, na wniosek dziekana, zaakceptowany pod względem
finansowym przez kwestora.
4. Ww. opłaty wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć.
§9
1. Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, na niestacjonarnych
studiach doktoranckich, studiach podyplomowych, Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym
wnoszone są semestralnie w całości lub w ratach.
2. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1 oraz wysokość rat ustala harmonogram
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Opłaty wynikające z § 6 za powtarzanie semestru lub przedmiotu wnoszone winny być w całości
na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
4. Cudzoziemcy wnoszą opłaty za studia i staże artystyczne na zasadach i w terminach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1501, z późn. zm.).
5. Opłaty za kształcenie powinny być płacone terminowo, przelewem na rachunek bankowy
Akademii Muzycznej w Krakowie:
w złotówkach: nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
w euro:
nr 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028.
6. W tytule przelewu należy wskazać nr umowy o kształcenie oraz imię i nazwisko
studenta/doktoranta/słuchacza, jak również podać informacje z jakiego tytułu wnoszona jest
opłata, rodzaj studiów, semestr, przedmiot.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
Rektor
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

