
Zarządzenie nr 20/2022 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 
 

 

w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 10 oraz art. 79 ust. 1 i 2 w związku z art. 80 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 

poz. 574), ustalam co następuje: 

 

§ 1. 

Opłaty za studia niestacjonarne 

 

I. Czesne: 

 

1. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: 

 

1) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – opłata roczna: 9.000 zł, 

opłata za semestr: 4.500 zł, 

2) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – opłata roczna: 7.650 zł, 

opłata za semestr: 3.825 zł, 

3) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) w trybie zjazdowym (zaoczne) – 

opłata roczna: 7.500 zł, opłata za semestr: 3.750 zł. 

 

2. Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: 

 

1) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – opłata roczna: 10.400 zł,  

opłata za semestr: 5.200 zł, 

2) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – opłata roczna: 10.400 zł,  

opłata za semestr: 5.200 zł. 

 

3. Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: 

 

1) studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – opłata roczna: 10.400 zł, 

opłata za semestr: 5.200 zł, 

2) studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – opłata roczna10.400 zł,  

opłata za semestr: 5.200 zł. 

 

4. Czesne, o którym mowa w ust. 1.-3. może być uiszczane w formie ratalnej ustalonej 

na podstawie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

 

5. W przypadku dokonania opłaty czesnego za rok z góry lub za semestr z góry obowiązuje 

obniżenie opłaty w wysokości 5 %, w zaokrągleniu do pełnego złotego wzwyż. 

 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 1.-3. uiszcza się w terminie i na numer konta bankowego 

określony w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 
 



 

 

II. Jednorazowa opłata wpisowa na studia niestacjonarne 

 

1. Wydział Grafiki: 

1) studia I stopnia – 700 zł 

2) studia II stopnia – 700 zł 

3) studia II stopnia prowadzone w trybie zjazdowym (zaoczne) - 600 zł 

 

2. Wydział Architektury Wnętrz: 

1) studia I stopnia – 1.000 zł 

2) studia II stopnia – 1.000 zł 

 

3. Wydział Sztuki Mediów: 

1) studia I stopnia –1.000 zł 

2) studia II stopnia –1.000 zł 

 

4. Z opłaty, o której mowa w ust. 1. pkt 2) i pkt 3), ust. 2. pkt 2) oraz ust. 3. pkt 2) zwolnione 

są osoby, które kontynuują kształcenie na II stopniu studiów, bezpośrednio po zakończeniu 

niestacjonarnych studiów I stopnia na tym samym kierunku, prowadzonym przez ASP 

w Warszawie. 

 

 

§ 2. 

Pozostałe opłaty za usługi edukacyjne 

 

I. Opłaty za niezadowalające wyniki w nauce: 

 

1. Studia stacjonarne (magisterskie jednolite oraz I i II stopnia): 

 

1) powtarzanie przedmiotu - 300 zł za semestr 

2) powtarzanie roku – 2.000 zł 

3) powtarzanie semestru – 1.000 zł 

4) opłaty, o których mowa w pkt. 1)-3) uiszcza się na główne konto bankowe ASP 

w Warszawie 

 

2. Studia niestacjonarne I i II stopnia: 

 

1) powtarzanie przedmiotu – 300 zł za semestr 

2) powtarzanie roku lub semestru – w wysokości obowiązującej kwoty czesnego 

3) opłaty, o których mowa w pkt. 1)-2) uiszcza się na numer konta bankowego 

i w terminach określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1. i 2. wnosi się w terminach: 

 

1) powtarzanie przedmiotu – w pierwszym miesiącu semestru, w którym następuje 

powtarzanie przedmiotu 

2) powtarzanie roku – maksymalnie w ośmiu miesięcznych ratach  

w terminie do dnia 10 danego miesiąca 

3) powtarzanie semestru – maksymalnie w czterech miesięcznych ratach w terminie 

do dnia 10 danego miesiąca 

 



4. Wysokość rat za powtarzanie roku lub semestru określana jest każdorazowo 

w rozstrzygnięciu Prodziekana dotyczącym powtarzania semestru lub roku. 

 

§ 3. 

1. Opłaty za wydanie dokumentów uregulowane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego rozporządzeniem w sprawie studiów (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 661) 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 uiszcza się na główne konto bankowe 

ASP w Warszawie, przed wydaniem dokumentu, w terminie wskazanym przez Dział 

Nauczania. 

 

§ 4. 

1. Cudzoziemiec studiujący na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim, 

z zastrzeżeniem ust. 2, wnosi opłatę roczną w wysokości: 

  

1) na kierunku Malarstwo: 25.000 

2) na kierunku Rzeźba: 35.000 

3) na kierunku Grafika: 23.000 

4) na kierunku Architektura Wnętrz I i II stopień: 23.000 

5) na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki: 35.000 

6) na kierunku Sztuka Mediów I i II stopień: 20.000 

7) na kierunku Wzornictwo: 20.000 

8) na kierunku Scenografia: 15.000 

9) na kierunku Historia Sztuki: 9.000 

10) na kierunku Badania Artystyczne: 9.000. 

 

2. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1, w sytuacjach 

określonych w art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 uiszcza się na numer konta bankowego i w terminach 

określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

 

4. Na studiach I i II stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej cudzoziemcy 

ponoszą opłaty w wysokości określonej w § 1 oraz w § 2 ust. 2. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor ASP w Warszawie 

 

 

prof. Błażej Ostoja Lniski 


