
 

Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 64 Rektora ASP 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 

niestacjonarnych w ASP w Krakowie: 

 

§ 1 

Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 wnoszą 

opłatę za studia w następującej wysokości: 

 

Wydział, kierunek 

studiów 

Opłata za I 

rok studiów 

Opłata za II 

rok studiów  

Opłata za 

III rok 

studiów  

Opłata 

za siódmy 

semestr 

studiów 

Opłata za 

cały cykl 

studiów 

Wydział Architektury Wnętrz 

Architektura Wnętrz 

(studia pierwszego 

stopnia) 

7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł 3 200,00 zł 25 700,00 zł 

Architektura Wnętrz 

 (studia drugiego 

stopnia) 

7 000,00 zł 7 000,00 zł - - 14 000,00 zł 

Architektura Wnętrz 

(studia pierwszego 

stopnia w języku 

angielskim) 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 4 000,00 zł 28 000,00 zł 

Architektura Wnętrz 

 (studia drugiego 

stopnia w języku 

angielskim) 

8 000,00 zł 8 000,00 zł - - 16 000,00 zł 

Architektura Wnętrz – 

międzynarodowe 

studia wspólne (DAT) 

 (studia drugiego 

stopnia w języku 

angielskim) 

12 000,00 zł 12 000,00 zł - - 24 000,00 zł 

 

 

§ 3 

Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 wnoszą 

opłatę za uczestniczenie w dodatkowych zajęciach nieobjętych programem studiów 

w następującej wysokości: 

 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za jeden miesięczny bonus 200,00 zł 

Opłata roczna za udział w zajęciach dwóch pracowni 1 200,00 zł 

Opłata roczna za udział w zajęciach trzech pracowni 1 800,00 zł 



 

§ 4 

Studenci rozpoczynający studia niestacjonarne od roku akademickiego 2020/2021 wnoszą 

opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym 

w przypadku powtarzania semestru/roku po wznowieniu studiów w następującej wysokości: 

 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za powtarzanie semestru/roku akademickiego 
1 500,00 zł/semestr 

3 000,00 zł/rok 

Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego 1 000,00 zł 

Opłata za powtarzanie przedmiotu objętego zaliczeniem 

warunkowym 
200,00 zł 

Opłata za konsultacje do dyplomu w przypadku studenta 

skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy 

dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, który wznowił 

studia. 

Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje 

dziekan. 

50 zł/godz. lekcyjną 

 

§ 5 

1. Nie pobiera się opłat od studentów studiów niestacjonarnych przebywających na urlopie od 

zajęć oraz od studentów uczestniczących w wymianie zagranicznej w ramach programów 

Erasmus+ i CEEPUS, chyba że student bierze udział w zajęciach oraz przystępuje do 

zaliczeń, egzaminów i przeglądów za zgodą dziekana i na warunkach przez niego 

określonych.  

 

2. Student studiów niestacjonarnych, który nie uzyskał zaliczenia okresu studiów za granicą, 

jest zobowiązany powtarzać dany semestr/rok studiów w ramach programu kształcenia 

obowiązującego w ASP w Krakowie oraz wnieść opłatę określoną w §4. 

 

§ 6 

1. Dodatkowe pracownie z wyboru, zwane „bonusami”, które wykraczają poza program 

kierunku studiów, studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować odpłatnie wyłącznie 

w ramach studiów niestacjonarnych. 

2. „Bonusy” mogą być realizowane w formie udziału w zajęciach jednej pracowni przez jeden 

miesiąc lub udziału w zajęciach dwóch/trzech pracowni przed jeden rok akademicki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


