
 

 

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 zarządzenia Rektora ASP nr 35/2022 dot. wysokości opłat 
związanych z kształceniem w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki od roku 
akademickiego 2022/2023: 
 
Studenci-cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy, rozpoczynający kształcenie od 
roku akademickiego 2022/2023, wnoszą opłaty za usługi edukacyjne za kształcenie na studiach 
stacjonarnych w języku polskim: 

 

jednolite studia magisterskie 

kierunek studiów wysokość opłaty za rok 
studiów 

malarstwo 35.400,00 PLN/rok 

scenografia 35.500,00 PLN/rok 

rzeźba 42.700,00 PLN/rok 

grafika 47.300,00 PLN/rok 

konserwacja i restauracja dzieł sztuki 47.300,00 PLN/rok 

 

studia pierwszego stopnia 

kierunek studiów wysokość opłaty za rok 
studiów 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 35.300,00 PLN/rok 

architektura wnętrz 34.000,00 PLN/rok 

wzornictwo 40.500,00 PLN/rok 

intermedia 40.700,00 PLN/rok 

 

studia drugiego stopnia 

kierunek studiów wysokość opłaty za rok 
studiów 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 35.300,00 PLN/rok 

architektura wnętrz 34.000,00 PLN/rok 

architektura wnętrz – studia wspólne 34.000,00 PLN/rok 

wzornictwo 40.500,00 PLN/rok 

intermedia 40.700,00 PLN/rok 

 
 

Za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników 
w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów oraz za zajęcia nieobjęte 
programem studiów: 

 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za powtarzanie semestru/roku 
akademickiego 

3 000,00 zł/semestr 
6 000,00 zł/rok 

Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego 1 000,00 zł 

Opłata za powtarzanie pojedynczego przedmiotu, w 
tym przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym 

100,00 zł/1 pkt ECTS 



 

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, z zastrzeżeniem, że liczba godzin 
nie może być mniejsza niż 10. 

70 zł/godz. lekcyjną 

Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów 100,00 zł/1 pkt ECTS 

 
 

Nie pobiera się opłat od studentów-cudzoziemców przebywających na urlopie od zajęć oraz 
od studentów-cudzoziemców uczestniczących w wymianie zagranicznej w ramach programów 
Erasmus+ i CEEPUS, chyba że student-cudzoziemiec bierze udział w zajęciach oraz przystępuje 
do zaliczeń, egzaminów i przeglądów za zgodą dziekana i na warunkach przez niego 
określonych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


