Zarządzenie Rektora
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 27B/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone uslugi edukacyjne

Działając na podstawie art. 79 oraz art. 163 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2019 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm., dalej
„ustawa"), niniejszym zarządzam co następuje:
*1
1. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (zwana dalej „Akademia") pobiera
opłaty za świadczenie usług edukacyjnych związanych z:
a. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających
wyników w nauce;
b. prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów, w tym zajęć uzupełniających
efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym
kierunku;
c. kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim cudzoziemców, o których
mowa w ustawie,
d. kształceniem specjalistycznym lub kształceniem w innych formach.
2. Akademia pobiera nadto opłaty za:
a. przeprowadzenie rekrutacji;
b. przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się;
c. wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu;
d. wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu,
innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy;
e. wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
f. korzystanie z domów studenckich.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich uiszczania na każdy rok
akademicki określa Rektor w drodze odrębnego zarządzenia.
4. Opłaty za wydanie określonych dokumentów dotyczących przebiegu studiów określane są w
wysokości nie wyższej niż wynikającej z przepisów ustawy i przepisów wykonawczych.
5. Akademia nie pobiera opłat za czynności związane z weryfikacją efektów uczenia się
określonych w programie studiów oraz za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem
studiów innych niż określone w art. 79 ust. 2 pkt 3-5 ustawy.
*2
1. Student uiszcza opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 za poszczególne semestry nauki,
w wysokościach ustalonych zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 1 ust. 3,
z zastrzeżeniem § 3 i § 4.
2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 2 lit a-e uiszczane są jednorazowo w wysokościach
ustalonych zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich ponoszone są w terminach i na zasadach
określonych w regulaminie świadczeń dla studentów.

4. Opłaty za studia winny być przekazywane na konto Akademii nr 66 1090 1362 0000 0000
3601 7907.
5. Dziekanaty właściwych wydziałów mogą żądać okazania przez studenta dowodu uiszczenia
opłaty (oryginału).
6. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Akademii.
7. Dowody wpłaty z tytułu opłat za studia muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko
studenta, numer albumu, kierunek studiów, rok studiów, semestr oraz tytuł wpłaty. Brak tych
danych zwalnia Akademię z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa
związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.
8. Nieterminowe uiszczenie opłaty za świadczone usług edukacyjne powoduje naliczenie
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
9. Niewniesienie opłaty wymienionej w § 1 ust. 1 w terminie stanowi podstawę do skreślenia
z listy studentów, a w przypadku kandydata na pierwszy rok studiów — nie wpisania na listę
studentów.
10. Student, przed przystąpieniem do zajęć, w których uczestnictwo jest związane z
odpłatnością, obowiązany jest przedstawić dowód wpłaty w dziekanacie właściwego
wydziału.
§3
1. Osoby skierowane na powtarzanie zajęć na roku lub semestrze studiów wnoszą opłatę
określoną w § 1 ust. 1 lit a według własnego wyboru — jednorazowo za cały rok lub semestr
akademicki do dnia:
- 7 października — w przypadku odpłatności za cały rok,
- 7 października — w przypadku powtarzania zajęć semestru zimowego.
- 28 lutego — w przypadku powtarzania zajęć semestru letniego.
2. Na początku roku akademickiego student składa w dziekanacie właściwego dla studenta
wydziału oświadczenie o wyborze sposobu płatności (oplata jednorazowa lub za semestr).
W wypadku braku złożenia oświadczenia student zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej
w terminie określonym w ust. 1.
3. W przypadku ukończenia studiów przed końcem okresu ich maksymalnej długości, student
zobowiązany jest do wniesienia opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia,
należnych za czas do końca okresu, o którym wyżej mowa.
§4
1. Student ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć objętych programem studiów.
2. Akademia pobiera opłaty za uczestnictwo studenta w zajęciach nieobjętych programem
studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów
drugiego stopnia na określonym kierunku.
3. Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów uiszczane są przez studenta jednorazowo,
jednocześnie z zapisaniem się przez studenta na te zajęcia.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 ustala się na podstawie stawki godzinowej zależnej
od rodzaju zajęć (indywidualne, grupowe lub zbiorowe) oraz liczby godzin, zgodnie
z zarządzeniem Rektora dotyczącym wysokości opłat za usługi edukacyjne w danym roku
akademickim.
5. Pobranie opłaty jest niezależne od uzyskania zaliczenia danych zajęć.

§5
1. Akademia pobiera opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się.
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2. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć
kosztów świadczenia tej usługi o więcej niż 20%.
3. Kandydat wnosi opłatę na rachunek bankowy Akademii przed przystąpieniem do procesu
potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie opłaty dołączane jest do dokumentacji
składanej przez kandydata o potwierdzenie efektów uczenia.

*6
1. Ustala się następujące zasady obliczania należności Akademii z tytułu opłat określonych
w § 1 ust. 1, w przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów:
1) do obliczenia należności z tytułu opłat za studia przyjmuje się okres od dnia 1
października do dnia 30 czerwca, zwany dalej „okresem wykładowym"; w przypadku
odpłatności za zajęcia trwające jeden semestr okres wykładowy trwa od 1 października
do dnia 20 stycznia lub od 5 lutego do 30 czerwca.
2) należności obliczane są proporcjonalnie do okresu korzystania z oferty dydaktycznej
Akademii w okresie wykładowym;
3) do okresu korzystania z oferty dydaktycznej Akademii w okresie wykładowym nie
wlicza się dnia skreślenia z listy studentów ani dnia rezygnacji ze studiów.
2. Rezygnacja ze studiów (zajęć) lub skreślenie z listy studentów w trakcie roku akademickiego
nie znosi zadłużenia studenta wobec Akademii z tytułu zaległych opłat.
§7
Ustala się następujące zasady zwrotu opłat wymienionych w § 1 ust. 1, wniesionych przez
studentów:
1) osoby, które wniosły opłatę za cały rok akademicki lub za semestr zimowy, a następnie
złożyły do dnia 30 września w dziekanacie właściwego wydziału pisemną rezygnację ze
studiów otrzymują zwrot 100% wpłaconej kwoty;
2) osoby, które wniosły opłatę za semestr letni, a następnie przed dniem rozpoczęcia
semestru letniego wynikającym z terminarza Akademii złożyły w dziekanacie
właściwego wydziału pisemną rezygnację ze studiów otrzymują zwrot 100% wpłaconej
kwoty za semestr letni;
3) osoby, które wniosły opłatę za cały rok akademicki lub za dany semestr, a następnie
w trakcie roku akademickiego złożyły w dziekanacie właściwego wydziału pisemną
rezygnację ze studiów lub zostały skreślone z listy studentów, otrzymują kwotę zwrotu
obliczoną jako różnica między kwotą wniesionej opłaty, a kwotą należności obliczoną
zgodnie z § 6 ust. 1, tj. w wysokości proporcjonalnej do okresu korzystania z oferty
dydaktycznej Akademii w okresie wykładowym, za wyjątkiem sytuacji porzucenia
studiów bez przesłania rezygnacji, w wypadku którego zwrot nie przysługuje;
4) regulację pkt. 1) - 3) stosuje się odpowiednio w przypadku uiszczenia przez studenta
części opłaty za rok lub semestr w postaci raty;
5) zwrot wniesionej opłaty za studia następuje na wniosek studenta złożony na piśmie
w dziekanacie właściwego wydziału. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany
w podaniu, po potrąceniu opłaty za przelew, lub w kasie Akademii.
*8
1. Student osiągający wybitne wyniki w nauce może ubiegać się o zwolnienie z opłat za studia,
o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b lub c jeżeli w poprzednim roku akademickim osiągnął
najwyższą średnią wyników w nauce na danym kierunku, a także jeżeli uczestniczył
w międzynarodowych programach stypendialnych.
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2. Student, o którym mowa w ust. 1 mote być zwolniony maksymalnie z 50% opłaty
obowiązującej w danym roku akademickim.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobom:
- będącym na pierwszym roku studiów I ill stopnia,
- osobom powtarzającym zajęcia na roku lub semestrze studiów.
4. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 jest zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń w terminie do końca letniej sesji egzaminacyjnej, bez otrzymania oceny
niedostatecznej.
5. Student może ubiegać się o zwolnienie z części lub całości opłat za świadczenie usługi
edukacyjnej lub rozłożenie ich na raty, jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, w szczególności w wypadku:
pełnego sieroctwa,
poważnej i długotrwałej choroby studenta lub członka rodziny pozostającego z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym (przekraczającej 3 miesiące),
wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej studenta uniemożliwiającej uiszczenie opłaty bez
pozbawienia studenta podstawowych środków koniecznego utrzymania.
6. Student, o którym mowa w ust. 5, nie później niż na 14 dni przed terminem wniesienia opłat
wynikających z niniejszego zarządzenia składa podanie do dziekana, wraz z odpowiednią
dokumentacją podstaw wniosku (np. zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z urzędu
skarbowego, dokumenty stwierdzające pokrewieństwo itp.).
7. Wysokość zwolnienia z powodu trudnej sytuacji materialnej lub życiowej studenta zależy od
liczby uprawnionych ubiegających się o zwolnienie na dany rok akademicki (semestr).
8. Zwolnienie od opłat lub rozłożenie opłaty na raty dotyczy tylko tego roku akademickiego
(semestru), na który zostało przyznane.
9. Studentowi przebywającemu na urlopie dziekan udziela zwolnienia z opłaty za studia, w
wysokości proporcjonalnej do okresu trwania urlopu oraz ustala należność za okres
pobierania nauki, obliczoną zgodnie z 6 ust. 1.
10. Jeżeli urlop dziekański trwa przez cały rok akademicki student nie jest zobowiązany do
uiszczenia opłat za studia w danym roku. Jednakże, jeżeli w trakcie urlopu student bierze
udział w wybranych zajęciach oraz zalicza je i przystępuje do egzaminów, dziekan podejmuje
decyzję o wysokości należności za te zajęcia dydaktyczne.
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1. Do kompetencji dziekana w sprawach dotyczących należności Akademii z tytułu odpłatności
wskazanych w 1 ust. 1, należy podejmowanie decyzji w zakresie:
1) ustalenia wysokości opłaty na podstawie zarządzenia, o którym mowa w 1 ust. 3;
2) zwrotu opłaty w przypadku:
a) nadpłaty,
b) skreślenia z listy studentów;
3) zaliczenia nadpłaty na kolejny rok akademicki na wniosek studenta;
4) ustalania okresu i kwoty należności w przypadku udzielenia urlopu dziekańskiego.
2. Decyzje podjęte przez dziekana powinny zawierać dokładne określenie roku akademickiego
i roku studiów, których dotyczą, oraz kwot i terminów obowiązujących studenta.
3. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora ds. studenckich i
dydaktyki, za pośrednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać zaopiniowane przez dziekana i zawierać
dokładne określenie przez studenta wnioskowanych kwot i terminów wpłat.
5. Decyzja podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.
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1. Dziekan przedstawia Prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki wnioski studentów
o zwolnienie z opłat wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie wniosku.
2. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki przekazuje wnioski Rektorowi po sprawdzeniu ich
kompletności.
3. Do Rektora w sprawach dotyczących należności Akademii z tytułu opłat za studia należy
podejmowanie decyzji w zakresie wyrażania zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie
z opłat za studia lub rozłożenie ich na raty.
4. Decyzje podjęte przez Rektora powinny zawierać dokładne określenie roku akademickiego
i roku studiów, których dotyczą, oraz kwot i terminów obowiązujących studenta.
5. Od decyzji Rektora przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
6. Decyzja podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, dotyczących odpłatności za studia za
usługi edukacyjne, decyzje podejmuje Rektor.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku
akademickiego 2019/2020.

REKTOR

prof AM dr ;lab. Halina Larkowska
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