
Zarządzenie Rektora 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 28/2021 z dnia 1 marca 2021 r. 
w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne  

w roku akademickim 2021/2022   
 
 
Działając na podstawie art. 79 i art. 80 ust. 2 oraz art. 163 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami, dalej „ustawa”) 
zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 

W roku akademickim  2021/2022 ustalam wysokość opłat za usługi edukacyjne w następujących 

wysokościach: 

1. za powtarzanie określonych zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników  w nauce oraz  

za  usługi   związane   z   prowadzeniem   zajęć   nieobjętych   programem   studiów,   w   tym   zajęć  

uzupełniających efekty uczenia się  niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym  

kierunku: 

 zajęcia indywidualne:    

 220,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez profesora);  

 190,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez profesora AMP);  

 155,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez adiunkta);  

 105,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez asystenta lub wykładowcę); 

zajęcia grupowe (od 2 do 4 osób): 

 110,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez profesora);  

 95,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez profesora AMP); 

 80,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez adiunkta); 

 55,00 zł/h (w przypadku zajęć prowadzonych przez asystenta lub wykładowcę); 

zajęcia zbiorowe: 44,00 zł/h. 

Wyliczoną opłatę, przed dokonaniem przydziału zajęć dydaktycznych, zatwierdza rektor na wniosek 

dziekana po akceptacji pod względem finansowym przez kwestora; 

2. za studia dla cudzoziemców zobowiązanych do wnoszenia opłat zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy, za 

wyjątkiem wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy oraz studiujących na podstawie  odrębnych umów             

(np. studentów z Chin): 50.000,00 zł za rok. W przypadku kiedy – z powodu niekorzystnego kursu Euro  

w stosunku do PLN – opłata (w przeliczeniu) byłaby niższa niż 10.000 Euro, należy kwotę uzupełnić do 

wysokości regulowanej wspomnianym kursem; 

3. za usługi związane z przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się: 3500,00 zł; 



4. za uczestnictwo w kursie prowadzącym do uzyskania przygotowania pedagogicznego dla słuchaczy na 

zasadach odpłatności: 1800,00 zł (w tym 100,00 zł opłaty wstępnej); 

5. za wydanie dokumentów: 

1) 20,00 zł: 

za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy: 

 odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, 

 suplementu do dyplomu w języku obcym, 

za wydanie duplikatu: 

 dyplomu ukończenia studiów, 

 suplementu do dyplomu; 

 2)    22,00 zł – za wydanie legitymacji studenckiej; 

 3)    26,00 zł – za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, o    

                      których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, 

              4)     za wydanie duplikatu legitymacji opłata jest wyższa od opłaty za wydanie oryginału o 50 %; 

6. z tytułu zamieszkania w Domu Studenta wynosi miesięcznie 700,00 zł brutto za osobę z zastrzeżeniem, 

że jeżeli  okres zakwaterowania w Domu Studenta w danym miesiącu jest krótszy opłata naliczana jest 

proporcjonalnie. 

§ 2 

Opłaty za usługi edukacyjne uiszczane są w terminach i na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu 

rektora. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor 

 

 prof. dr  hab. Hanna Kostrzewska 


