ZARZĄDZENIE NR 5/5/2019
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: ustalenia wysokości oraz terminów wnoszenia opłat za
kształcenie na studiach podyplomowych, w tym opłaty rekrutacyjnej,
kształcenie w innych formach oraz uwierzytelnienie dokumentów
wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów
podyplomowych
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pobiera opłaty
za kształcenie na studiach podyplomowych, w tym opłatę rekrutacyjną, kształcenie w innych
formach oraz uwierzytelnienie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub
ukończeniem studiów podyplomowych.
§2
Wysokość opłat wskazanych w § 1, dla osób rozpoczynających kształcenie w danym roku
akademickim określane są:
a) dla obywateli polskich w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) dla cudzoziemców w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
1. Uczestnicy studiów podyplomowych rozpoczynający. zajęcia w Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego od roku akademickiego .2019/2020 obowiązani są
wnieść opłatę semestralną za studia podyplomowe w terminach:
a) do 30 października - za semestr zimowy,
b) do 28 lutego - za semestr letni.
2. Opłatę za uwierzytelnienie dokumentu wnosi się przed dokonaniem czynności
uwierzytelnienia, a dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku.
3. Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji wnoszone są przed przystąpieniem do procesu
rekrutacji na studia podyplomowe.
4. Uczestnicy innych form kształcenia dokonują opłaty w terminie wskazanym
w decyzji o przyjęciu, z zastrzeżeniem iż termin zapłaty nie może być krótszy niż
7 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu decyzji.
5. Za datę spełnienia świadczenia uważa się, zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego,
datę wpływu środków na konto Akademii.
6. Opłaty o których mowa w niniejszym zarządzeniu wnoszone są na rachunek
bankowy Akademii.

§4
Osoby, które rozpoczęły studia podyplomowe bądź kształcenie w innych formach przed rokiem
akademickim 2019/2020 uiszczają opłaty z tego tytułu w wysokościach i terminach
określonych zgodnie z zawartymi umowami.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

