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Zarządzenie nr 57 
 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 16 października 2012 roku  

w sprawie odpłatności i rozliczania 6-semestralnych środowiskowych 
studiów doktoranckich prowadzonych w ASP 

 
 

Na podstawie art. 195 ust. 9 oraz art. 99 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 
572), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia  
1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich  
w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. nr 196, poz. 1169)  
i rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków 
wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219 z późn. zm.), uchwały 
nr 41/2010 Senatu ASP z dnia 26 października 2010 w sprawie 
szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od roku 
akademickiego 2010/2011 oraz na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 
12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez 
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406, z późn. 
zmianami – Dz. U. nr 176/2009, poz. 1365), ustalam co następuje: 

 
 

§ 1 
 
1. Studia doktoranckie w ASP są prowadzone jako studia stacjonarne 
i niestacjonarne. Za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich Akademia pobiera opłaty. 
 
2. Wysokość opłat nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala rektor uczelni. 
 
3.1. Opłaty obejmują wynagrodzenie promotora i recenzentów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 
3.2. Opłaty obejmują poniesione przez ASP koszty osobow związane  
z realizacją procesu dydaktycznego i koszty pośrednie. 
 
4. Opłaty za studia doktoranckie niestacjonarne rozpoczęte w roku 2010/11,  
2011/12 i 2012/13, do ich zakończenia w cyklu trzyletnim, wynoszą: 

za I rok studiów  5.100,00 zł, 
za II rok studiów   7.400,00 zł, 
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za III rok studiów  9.100,00 zł. 
 
5. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia dla promotora oraz za 
recencje wynikające z rozporządzenia MNiSW kwoty te mogą ulec zmianie. 
 
6. Cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający 
środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą 
podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 
Inne warunki kształcenia cudzoziemców określa PSW, art. 43 ust. 3 i 4. 
6.1. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia 
doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich olbo na zasadach 
określonych w PSW, art. 43, ust. 3 i 4. 
 
7. Cudzoziemcy, przyjmowani na studia doktoranckie na zasadach odpłatności 
oraz obywatele innych państw niż wymienione w ust. 6, wnoszą opłatę ustaloną 
zarządzeniem nr 31 Rektora ASP z 30 września 2010, §17, ust. 1, punkt 2A, 
oraz u st. 3  i 4  jeśli do tyczy,w wysokości stanowiącej rocznie równowartość 
3000 € na rachunek bankowy lub do kasy ASP w przeliczeniu na złote polskie 
wg średniego kursu euro NBP w dniu wpłaty. 
 
8. Doktoranci, uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach programu LLP 
Erasmus, są zwolnieni z opłaty w miesiącach przyznanego pobytu 
stypendialnego w szkole zagranicznej. Nie dotyczy to miesięcy, o które 
doktorant przedłużył pobyt, za zgodą obu uczelni. 
 
9. Doktorant może wpłacać opłatę za rok lub semestr studiów. Wnoszenie opłat 
w innych terminach wymaga zgody rektora. 

 
10.W razie rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy doktorantów w trakcie 
roku akademickiego, wniesione opłaty podlegają zwrotowi za niepodjęte zajęcia 
programowe. Cudzoziemców dotyczy zarządzenie nr 31/2010 Rektora,  
§ 18 ust. 6. 
 

§ 2 
 
1. Wpływy są księgowane zgodnie z przyjętą kalkulacją stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 
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2. Z dniem 16 paździenrnika 2012 roku traci moc zarządzenie nr 12 Rektora 
ASP z 8 kwietnia 2010 roku. 
 
3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2012 roku. 
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