Zarządzenie nr 9/2019
Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach
odpłatności w roku akademickim 2019/20

Na podstawie art. 79, ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst ujednolicony: Dz. U. 2018, poz. 1668), zarządzam co następuje:
§1
1. Cudzoziemcy podejmujący na zasadach odpłatności stacjonarne studia pierwszego stopnia,
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie wnoszą opłaty określone w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia, po pomyślnym ukończeniu procesu rekrutacji.
2. Akademia Teatralna może pobierać dodatkowo opłaty za usługi edukacyjne związane z
powtarzaniem etapu studiów lub określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w
nauce. Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 jedynie na zasadach
określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej.
2. Opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 nie pobiera się od:
a) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin,
mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej;
c) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
d) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo
korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
e) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako
obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
f) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia;
g) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia
zajęć zgodnie z kalendarzem akademickim.

2. Opłaty za studia wnoszone są w EUR lub PLN, według kursu średniego EUR NBP z dnia
poprzedzającego dzień wpłaty, na konto podane przez Akademię Teatralną.
3. W przypadku nie wniesienia w ustalonych terminach opłat związanych z odbywaniem studiów
student zostaje skreślony z listy studentów.
4. Opłaty za studia nie podlegają zwrotowi, również w przypadku sytuacji określonej w § 3 ust. 4
oraz w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce, z
zastrzeżeniem ust. 6.
5. Rektor może wyrazić zgodę na zwrot opłaty studentowi za dany semestr, jeżeli student otrzymał
urlop lub złożył rezygnację z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim
lub innych ważnych, odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych.
6. W uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach,
płatnych w inny sposób, niż to zostało przewidziane w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.
7. Nie istnieje możliwość obniżenia opłaty, o której mowa w § ust. 1 lub zwolnienia z niej całkowicie.
8. Opłaty naliczane z tytułu niezadowalających wyników w nauce oraz powtarzania seminarium
dyplomowego kalkulowane są indywidualnie dla studenta wg stawek określonych w załączniku
nr 1.
9. W przypadku powtarzania semestru opłata naliczana jest na podstawie łącznej liczby godzin
niezaliczonych przedmiotów.
§4
Określona w załączniku nr 1 wysokość opłat za studia oraz inne usługi edukacyjne obowiązuje od chwili
podjęcia studiów do ukończenia nauki przewidzianej w programie studiów dla danej formy kształcenia i
nie podlega zmianom.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
/−/ Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie nr 9/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku

1. Kierunek studiów: aktorstwo
Lp.

Rodzaj usługi edukacyjnej

1.
2.

Opłata za semestr studiów (jednorazowa)
Opłata ze semestr studiów (łącznie), płatna w dwóch
ratach, w tym:
a) pierwsza rata
b) druga rata
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce – stawka za jedną godzinę
dydaktyczną (45 min)
Powtarzanie ostatniego semestru seminarium
dyplomowego w przypadku wznowienia, gdy student
został skreślony z listy studentów ze względu na
niezłożenie pracy dyplomowej

3.
4.

Wysokość opłaty
w EUR
5000
5000
2500
2500
10
250

Termin płatności
Do 1.10.2019
Do 1.10.2019
Do 30.11.2019
Ustalony
indywidualnie dla
studenta
Ustalony
indywidualnie dla
studenta

2. Kierunek studiów: reżyseria
Lp.

Rodzaj usługi edukacyjnej

1.
2.

Opłata za semestr studiów (jednorazowa)
Opłata ze semestr studiów (łącznie), płatna w dwóch
ratach, w tym:
a) pierwsza rata
b) druga rata
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce – stawka za jedną godzinę
dydaktyczną (45 min)
Powtarzanie ostatniego semestru seminarium
dyplomowego w przypadku wznowienia, gdy student
został skreślony z listy studentów ze względu na
niezłożenie pracy dyplomowej

3.
4.

Wysokość opłaty
w EUR
5000
5000
2500
2500
15
250

Termin płatności
Do 1.10.2019
Do 1.10.2019
Do 30.11.2019
Ustalony
indywidualnie dla
studenta
Ustalony
indywidualnie dla
studenta

3. Kierunek studiów: wiedza o teatrze
Lp.

Rodzaj usługi edukacyjnej

1.

Opłata za semestr studiów (jednorazowa) – studia
pierwszego i drugiego stopnia
Opłata ze semestr studiów (łącznie) – studia
pierwszego i drugiego stopnia, płatna w dwóch ratach,
w tym:
a) pierwsza rata
b) druga rata

2.

Wysokość opłaty
w EUR
5000

Termin płatności
Do 1.10.2019

5000
2500
2500

Do 1.10.2019
Do 30.11.2019

3.

Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce – stawka za jedną godzinę
dydaktyczną (45 min), na studiach pierwszego i
drugiego stopnia
Powtarzanie ostatniego semestru seminarium
dyplomowego w przypadku wznowienia, gdy student
został skreślony z listy studentów ze względu na
niezłożenie pracy dyplomowej, na studiach I i II
stopnia

4.

5

Ustalony
indywidualnie dla
studenta

250

Ustalony
indywidualnie dla
studenta

Wysokość opłaty
w EUR
5000
5000

Termin płatności

4. Kierunek studiów: technologia teatru lalek
Lp.

Rodzaj usługi edukacyjnej

1.
2.

Opłata za semestr studiów (jednorazowa)
Opłata ze semestr studiów (łącznie), płatna w dwóch
ratach, w tym:
a) pierwsza rata
b) druga rata
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce – stawka za jedną godzinę
dydaktyczną (45 min)
Powtarzanie ostatniego semestru seminarium
dyplomowego w przypadku wznowienia, gdy student
został skreślony z listy studentów ze względu na
niezłożenie pracy dyplomowej

3.
4.

2500
2500
15
250

Do 1.10.2019
Do 1.10.2019
Do 30.11.2019
Ustalony
indywidualnie dla
studenta
Ustalony
indywidualnie dla
studenta

