Załącznik nr 1do Zarządzenia nr. 10/4/2019 Rektora
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 30 kwietniu 2019 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT
ZA USŁUGI EDUKACYJNE ORAZ POZOSTAŁYCH OPŁAT DLA OSÓB
ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
ORAZ TERMINY ICH UISZCZANIA
1. STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ( OPŁATA ZA SEMESTR)
Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa
Specjalność: kompozycja i aranżacja
Specjalność: instrumentalistyka jazzowa
Specjalność: wokalistyka jazzowa
Specjalność: realizacja nagłośnienia
Kierunek: Instrumentalistyka

5100,00 zł
4700,00 zł
5100,00 zł
4900,00 zł
5550,00 zł

2. STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ( OPŁATA ZA SEMESTR)
Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa

4600,00 zł

Kierunek: Instrumentalistyka

5975,00 zł

3. CUDZOZIEMCY – OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE ( OPŁATA ZA SEMESTR),
za wyjątkiem osób wymienionych w art. 324 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz studiujących na podstawie odrębnych umów.
Studia I i II stopnia 14 200,00 zł.

4. POZOSTAŁE OPŁATY ( OPŁATA ZA SEMESTR):
a)

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE

Przedmiot
Studenci studiów niestacjonarnych
Pedagogika
100,00 zł
Psychologia
100,00 zł
Metodyka
150,00 zł
Metodyka przedmiotowa (II stopień)
100,00 zł
Praktyki pedagogiczne*
200,00 zł
* Opłata obejmuje cały okres realizacji praktyk pedagogicznych (150h) i jest wpłacana jednorazowo przed rozpoczęciem praktyk.
W przypadku odpłatnej realizacji mniejszej ilości godzin – opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin.
Opłaty za realizację Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego będę naliczane zgodnie z Regulaminem MSP.

b)

Opłaty na studiach stacjonarnych za usługi edukacyjne:
-- powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (zgodnie
z Regulaminem Studiów),
-- zajęcia nieobjęte programem studiów;

Zajęcia indywidualne* - 4000,00 zł
Zajęcia grupowe * - 2000,00 zł
Zajęcia zbiorowe* – 1000,00 zł
Zajęcia e-learningowe *– 500,00 zł
Przedmioty nieobjęte przydziałem dydaktycznym *– 100,00 zł
*/ forma zajęć wynika z programu studiów, opłata dotyczy jednego powtarzanego/realizowanego
przedmiotu
c)

Opłaty na studiach niestacjonarnych za usługi edukacyjne:
-- powtarzanie przedmiotów z powodu niezadowalających wyników w nauce (zgodnie
z Regulaminem Studiów),
--. zajęcia nieobjęte programem studiów;
Zajęcia indywidualne *- 50 % opłaty za semestr
Zajęcia grupowe * - 25 % opłaty za semestr
Zajęcia zbiorowe* – 15 % opłaty za semestr
Zajęcia e-learningowe* – 500,00 zł
Przedmioty nieobjęte przydziałem dydaktycznym* – 100,00 zł
*/ forma zajęć wynika z programu studiów, opłata dotyczy jednego powtarzanego/realizowanego
przedmiotu

5. OPŁATY Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA „PARNAS”

1) Studenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, którym przyznano miejsce
w Domu Studenta „PARNAS” zobowiązani są wnosić opłaty w wysokości:
 350,00 zł brutto za osobę za miesiąc w pokoju dwuosobowym bez łazienki,
 400,00 zł brutto za osobę za miesiąc w pokoju dwuosobowym z łazienką.
 400,00 zł brutto za osobę za miesiąc w pokoju dwuosobowym bez łazienki wraz
ze sprzątaniem,
 450,00 zł brutto za osobę za miesiąc w pokoju dwuosobowym z łazienką wraz ze
sprzątaniem
Z zastrzeżeniem, że jeżeli okres zakwaterowania w Domu Studenta w danym miesiącu jest
krótszy niż pełny miesiąc, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznej liczby dni
zakwaterowania.
6.

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW:

1) 20,00 zł:
a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
– suplementu do dyplomu w języku obcym,
b) za wydanie duplikatu:

– dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu;
2) 22,00 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
3) 26,00 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przeznaczonych
do obrotu prawnego z zagranicą.
4) Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę
o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
7.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI w związku z koniecznością
sprawdzenia uzdolnień artystycznych wynosi 150,00 zł.

8.

TERMINY OPŁAT :

1) Studenci studiów niestacjonarnych, oraz studenci/ uczestnicy MSP rozpoczynający
.zajęcia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego od
roku
akademickiego .2019/2020, obowiązani są wnieść opłatę z tytułu „czesnego”
w terminach:
a. do 30 października - za semestr zimowy,
b. do 15 lutego - za semestr letni.
2) Za datę spełnienia świadczenia uważa się, zgodnie z art. 454 § 1 KC, datę
wpływu środków na rachunek bankowy Akademii.
3) Terminy zapłaty pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne ustalane
są decyzją Dziekana z zastrzeżeniem, że termin zapłaty nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zainteresowanemu decyzji.
4) Dokonanie wpłaty po ustalonym terminie spowoduje naliczenie odsetek
za opóźnienie w ustawowej wysokości.
5) Opłaty z tytułu zamieszkania w Domu Studenta „PARNAS”, o których mowa
w ust. 5 wnoszone są do 8 dnia każdego miesiąca.
6) Opłaty za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 6 wnoszone są przed
wydaniem dokumentu.
7) Wszystkie opłaty o których mowa w niniejszym załączniku nr 1 wnoszone
są na rachunek bankowy.

