
 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej  

nr 01/04/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

 

 

sprawie:  w sprawie ustalenia wysokości opłat czesnego dla studentów I stopnia studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających naukę w roku akademickim 

2014/2015 oraz terminarza wpłat 
 

 

 

Działając na podstawie art. 99 ust. 4 oraz art. 99a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 19 ust. 3 pkt 13 Statutu 

WSA oraz przepisów Regulaminu opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole 

Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010 r. (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wysokość opłat czesnego dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 oraz terminarz wpłat określa załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość opłat za kształcenie za jeden semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

wynika z kalkulacji kosztów kształcenia, niezbędnych dla uruchomienia i prowadzenia zajęć 

uwzględniających liczbę godzin dydaktycznych, liczebność grup, kwalifikacje kadry prowadzącej, 

a także koszty ogólnouczelniane. 

3. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 

roku o repatriacji (Dz. U nr 53 z 2004 poz. 532 z późn. zm.), podejmujący na zasadach odpłatności 

prowadzone w języku polskim studia lub inne formy kształcenia w WSA w Warszawie, mają 

prawo do złożenia wniosku o obniżenie opłaty czesnego o 30%. Decyzję w sprawie podejmuje 

Rektor lub z jego upoważnienia Prorektor ds. Dydaktycznych. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

2. Zmiana wysokości opłat dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, określonych w załączniku do 

niniejszego zarządzenia, możliwa jest jedynie w wyjątkowych przypadkach i wymaga podpisania 

aneksu do umowy ze studentem zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 1 - Tabela opłat czesnego dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole 

Artystycznej w Warszawie. 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 01/04/2014 

Tabela opłat czesnego dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

rozpoczynających naukę  

w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej 

 

      
1. Koszty czesnego  

     

Tryb studiów 
Wysokość 

czesnego - 12 rat 

Wysokość 

czesnego - 9 rat 

Wysokość 

czesnego - 2 raty 

(opłata za cały 

semestr z góry - 

rabat 5%) 

Wysokość 

czesnego - 1 rata 

(opłata za cały 

rok z góry - 

rabat 7%) 

Całkowita 

wartość czesnego 

Stacjonarny 810 zł 1 080 zł 4 617 zł 9 040 zł 9 720 zł 

Niestacjonarne 780 zł 1 040 zł 4 446 zł 8 705 zł 9 360 zł 

      Koszty kształcenia - wariant Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)* 

Tryb studiów 
Wysokość 

czesnego - 12 rat 

Wysokość 

czesnego - 9 rat 

Wysokość 

czesnego - 2 raty 

(opłata za cały 

semestr z góry - 

rabat 5%) 

Wysokość 

czesnego - 1 rata 

(opłata za cały 

rok z góry - 

rabat 7%) 

Całkowita 

wartość czesnego 

Stacjonarny 713 zł 950 zł 4 064 zł 7 957 zł 8 556 zł 

Niestacjonarne 691 zł 921 zł 3 939 zł 7 712 zł 8 292 zł 

       

Terminarz wpłat** 

   1) system 12 rat - od października do września włącznie, płatne do 10-

ego dnia miesiąca, 

2) system 9 rat - od października  do czerwca włącznie, płatne do 10-

ego dnia miesiąca, 

3) system 2 rat - I rata płatna do 10-ego października, II rata do 10-ego 

marca, 

4) 1 rata -  płatna do 10-ego października 

  

   

    

      

* wykazane w tabeli wysokości opłat za realizację studiów wg Indywidualnej Organizacji Studiów 

przyznanej na podstawie obowiązującego w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów 

obowiązują przez pierwsze cztery semestry nauki. Na semestrze piątym i następnych (aż do ukończenia 

studiów) obowiązują wysokości opłat wskazane w tabeli 1 („koszty czesnego”). Student zobowiązany jest 

ponadto do poniesienia kosztów związanych z uzupełnieniem różnic programowych wynikających z realizacji 

przez pierwsze cztery semestry nauki  programu studiów wg Indywidualnej Organizacji Studiów. 

 

** osoby będące cudzoziemcami mogą wnosić opłaty wyłącznie wg terminarza określonego w pkt 3 lub 4, 

tzn. w systemie dwóch rat semestralnych albo jednej raty za cały rok studiów. 


