
1 

 

Znak sprawy: DN-420-7/2018 

 

Zarządzenie nr 15 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 13 marca 2018 roku 

 

 

w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane 

z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości 

opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej oraz uchwały 

nr 24/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej 

ASP) z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć 

oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz 

studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (ze zm.) ustalam, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

1. Za przystąpienie kandydata do postępowania związanego z przyjęciem na pierwszy rok 

jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia pobiera się 

opłatę rekrutacyjną.  

 

2. Przez przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego rozumie się założenie 

konta w systemie rekrutacji online oraz zarejestrowanie się na wybrany kierunek studiów. 

 

3. Opłatę rekrutacyjną pobiera się odrębnie za każde przystąpienie kandydata do 

postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem § 4. 

 

§ 2 

1. Kandydat na studia wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe nadane po 

zarejestrowaniu się na wybrany kierunek studiów w systemie rekrutacji online. W tytule 

przelewu należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz kierunek, poziom i formę studiów, 

na który zarejestrował się kandydat. 

 

2. Kandydat na studia składa dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie Wydziału 

prowadzącego wybrany przez niego kierunek studiów razem z dokumentami wymaganymi 

w trybie rekrutacji.  

 

§ 3 

1. Opłatę w wysokości 150,00 złotych wnoszą kandydaci przystępujący do postępowania 

kwalifikacyjnego:  

1) na jednolite studia magisterskie na kierunkach:  

a) malarstwo 

b) rzeźba 

c) grafika 
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d) konserwacja i restauracja dzieł sztuki  

e) scenografia 

2) na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach:  

a) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

b) wzornictwo 

c) intermedia 

3) na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:  

a) wzornictwo 

b) intermedia. 

 

2. Opłatę w wysokości 100,00 złotych wnoszą kandydaci przystępujący do postępowania 

kwalifikacyjnego na:  

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku: 

a) architektura wnętrz 

2) studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: 

a) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

b) architektura wnętrz 

3) studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: 

a) malarstwo 

b) grafika  

c) architektura wnętrz 

 

§ 4 

Osoby, które zdały egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP w roku 2018, ale nie 

zostały przyjęte w limicie przyjęć określonym dla kierunku i decydują się podjąć studia 

niestacjonarne na tym samym kierunku studiów nie wnoszą drugiej opłaty rekrutacyjnej. 

 

§ 5 

Osoby, które nie zdały egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP  

i decydują się ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia wnoszą 

ustaloną dla kierunku/formy studiów opłatę. 

 

§ 6 

1. Kandydaci, którzy są zwolnieni z egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów na 

podstawie uchwały nr 25/2017 Senatu ASP z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie 

szczegółowych zasad przyjmowania na studia w roku akademickim 2018/2019 w ASP 

laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez 

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działające na podstawie delegacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uchwały nr 26/2017 Senatu ASP 

z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie Laureata Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury 

Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie wnoszą 

opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 85,00 złotych. 

 

2. Kandydaci, którzy są laureatami III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, 

jednakże nie spełniają pozostałych warunków określonych w uchwale nr 25/2017 Senatu 

ASP z dnia 30 maja 2017 roku, o której mowa w ust. 1 i muszą przystąpić do egzaminu 

wstępnego, wnoszą opłatę w wysokości ustalonej w § 3 niniejszego zarządzenia. 
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§ 7 

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty, w tym koszty 

manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków 

nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie ASP. 

 

§ 8 

Opłata rekrutacyjna będzie wydatkowana wyłącznie na koszty związane z przeprowadzeniem 

postępowania rekrutacyjnego na studia w ASP (honoraria komisji rekrutacyjnych, 

wynagrodzenie modeli, materiały nietrwałe do realizacji zadań egzaminu praktycznego 

zabezpieczane przez uczelnię, koszty administracyjne). 

 

§ 9 

1. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie pozwala na przeprowadzenie 

egzaminu wstępnego wniesione opłaty rekrutacyjne są zwracane kandydatom z urzędu 

niezwłocznie po podjęciu decyzji o nieprzeprowadzaniu egzaminu. 

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, decyzje w sprawie zwrotu, obniżenia wysokości lub zwolnienia 

kandydata z opłaty podejmuje Rektor ASP na podstawie pisemnego wniosku kandydata. 

 

3. O zwrot opłaty rekrutacyjnej może ubiegać się kandydat, który najpóźniej w ostatnim dniu 

rejestracji online anuluje w systemie swoją rejestrację na wybrany kierunek studiów. 

 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2  

1) w sprawie obniżenia wysokości lub zwolnienia z opłaty należy składać w Biurze 

Rektora i Kanclerza ASP najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji online na wybrany 

kierunek studiów. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia; 

2) w sprawie zwrotu opłaty należy składać w siedzibie ASP w Krakowie przy pl. Matejki 

13 (Dziennik Podawczy pokój nr 001) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 

2018 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


