
Zarządzenie nr 22/2021 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie 

z 25 maja 2021 r. 
 

w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem do Szkoły 

Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2021/2022 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 8 ust. 3 pkt 8 

Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ustala się wysokość  

i sposób ponoszenia opłaty rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych                      

w Warszawie na rok akademicki 2021/2022: 

 

1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zobowiązani 

są do wniesienia opłaty w wysokości 250 zł. 

2. Cudzoziemcy, biorący udział w procesie rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej  

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zobowiązani są do wniesienia opłaty  

w wysokości 60 EUR. 

3. Opłatę należy wpłacać na konto utworzone dla celów rekrutacyjnych do Szkoły  

Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Numer konta podaje się na stronie 

internetowej www.asp.waw.pl w witrynie: Szkoła Doktorska ASP w Warszawie. 

4. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie odpowiada za następstwa błędnego  

zakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, 

w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru konta bankowego. 

5. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej  

na pisemny wniosek kandydata w przypadku: 

1) rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, za które 

została dokonana opłata, 

2) wniesienia przez kandydata opłaty rekrutacyjnej wyższej niż obowiązująca, 

3) nieuruchomienia studiów w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie. 

6. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty, należy 

złożyć do Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

w terminie do 31 października 2021 r. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zawierać imię i nazwisko kandydata  

wnoszącego o zwrot opłaty oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany 

zwrot opłaty. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor ASP w Warszawie 

 

 

     

prof. Błażej Ostoja Lniski 

 

 

 

http://www.asp.waw.pl/

