
 
Zarządzenie nr 24/2021 

Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
z dnia 10 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: wysokości opłat dla studentów – cudzoziemców za studia i inne usługi edukacyjne 

świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  

w toku studiów na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 5) oraz art.80 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. 2021, poz. 478) oraz art. 

21 ust. 2 pkt 11) Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Krakowie, niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalam następujące opłaty za studia obowiązujące cudzoziemców rozpoczynających 

na zasadach odpłatności studia stacjonarne w języku polskim w Akademii Sztuk 

Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2021/2022:  

 

Wydział Kierunek Opłata za semestr 

studiów 

Wydział Aktorski w Krakowie aktorstwo 5 000 euro 

Wydział Reżyserii Dramatu 

w Krakowie 

reżyseria 5 500 euro 

Wydział Aktorski we Wrocławiu aktorstwo 5 000 euro 

Wydział Lalkarski 

we Wrocławiu 

aktorstwo teatru lalek 5 000 euro 

reżyseria 5 000 euro 

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu aktorstwo 4 000 euro 

  

2. Cudzoziemców zamierzających podjąć studia obowiązują określone w Uczelni zasady 

rekrutacji na studia i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł.  

 

3. Uczelnia nie pobiera określonych w ust. 1 opłat za studia od: 

a) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 



 
 

 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich 

rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 

c) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  

z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 

jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r.  

o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,  

f) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia, 

g) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

h) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  

z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej 

naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat określonych w ust. 1 może nastąpić: 

1) na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie 

międzynarodowej, 

2) na podstawie decyzji ministra nadzorującego Uczelnię lub dyrektora NAWA  

w odniesieniu do stypendystów NAWA. 

 

5. Zwolnienie z opłat określonych w ust. 1 lub ich obniżenie może nastąpić na podstawie 

decyzji rektora.  

 

§ 2 

1. Opłaty, o których mowa w §1 ust.1 wnoszone są semestralnie, nie później niż do dnia 

rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, zgodnie z organizacją roku akademickiego 

określoną zarządzeniem rektora.  

2. Opłaty za studia wnoszone są w EUR lub PLN, według kursu średniego EUR NBP  

z dnia poprzedzającego dzień wpłaty, na konto bankowe wskazane przez Uczelnię.  

3. Na wniosek studenta cudzoziemca podejmującego studia na zasadach odpłatności, 

pozytywnie zaopiniowany przez dziekana właściwego wydziału, rektor może wyrazić 

zgodę na wniesienie opłaty semestralnej w ratach: pierwsza rata płatna nie później niż 

https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(151)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(151(b))ust(1)&cm=DOCUMENT


 
 

 

do dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, druga rata płatna odpowiednio do dnia 

31 grudnia za semestr zimowy oraz do dnia 30 maja za semestr letni. Rektor może 

również zdecydować o innym terminie wpłat i rozłożeniu na raty.  

4. W przypadku niewniesienia opłat w ustalonych terminach, z uwzględnieniem ust. 3, 

student może być skreślony z listy studentów. 

 

§ 3 

Poza opłatami określonymi w §1 ust.1 cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na 

studiach stacjonarnych obowiązują następujące opłaty w wysokości i na zasadach ustalonych 

dla pozostałych studentów: 

1) opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce naliczane 

są wg stawek za 1 pkt ECTS i wynoszą: 

Wydział Kierunek 

Wartość jednego 

punktu 

zaliczeniowego 

ECTS 

Wydział Aktorski w Krakowie aktorstwo 475 zł 

Wydział Reżyserii Dramatu  

w Krakowie 
reżyseria 1 050 zł 

Wydział Aktorski we Wrocławiu aktorstwo 490 zł 

Wydział Lalkarski 

we Wrocławiu 

aktorstwo teatru lalek 450 zł 

reżyseria 695 zł 

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu aktorstwo 275 zł 

 

2) opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów obliczana jest jako iloczyn 

wartości jednego punktu ECTS określonego w pkt 1) i liczby punktów ECTS przypisanych 

danym zajęciom nieobjętym programem studiów, 

 

3) opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:  

Lp. Nazwa dokumentu 
Wysokość opłaty 

za dokument 

Wysokość opłaty 

 za duplikat 

dokumentu 

1 Indeks 4 zł 6 zł 

2 Legitymacja studencka 22 zł 33 zł 

3 
Dyplom ukończenia studiów i 

suplement do dyplomu oraz ich dwa 

odpisy (w tym – na wniosek 

0 zł 20 zł za dokument 



 
 

 

absolwenta – jeden odpis w języku 

obcym) 

4 

Dodatkowy odpis dyplomu 

ukończenia studiów w języku obcym 

i dodatkowy suplement do dyplomu 

w języku obcym 

20 zł  

za dokument 
- 

 

§ 4 

1. Określone niniejszym zarządzeniem opłaty i ich wysokość oraz zasady wnoszenia 

dotyczą studentów cudzoziemców rozpoczynających studia stacjonarne na zasadzie 

odpłatności w roku akademickim 2021/2022 i obowiązują do czasu ukończenia przez 

nich studiów. 

2. Określone nin. zarządzeniem opłaty i ich wysokość obowiązują również studentów 

cudzoziemców rozpoczynających studia stacjonarne na zasadzie odpłatności  

w kolejnych latach, o ile przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok akademicki nie 

zostanie wprowadzona zarządzeniem Rektora nowa wysokość opłat. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Prorektor 
Prorektor ds. Filii we Wrocławiu 
Dziekani Wydziałów AST 
Kanclerz 
Z-ca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu 
Kwestor 
Z-ca kwestora ds. Filii we Wrocławiu 
Dyrektor Biura obsługi Filii w Bytomiu 
Dziekanaty AST  
Samorząd Studentów AST 


