
 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej  

nr 04/01/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. 

 
 
 
w sprawie:  ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów dla 

studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujących od 
początku roku kalendarzowego 2013 

 

Działając na podstawie art. 99 ust. 2 i 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.), § 21 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 201 poz. 
1188), § 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 

 
Wysokość dodatkowych opłat związanych z przebiegiem studiów studentów I stopnia studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych w roku kalendarzowym 2013 określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2 

Wraz z początkiem roku kalendarzowego 2013 traci moc, wraz z załącznikiem, zarządzenie Rektora nr 
01/01/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych opłat związanych z 
przebiegiem studiów dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2012. 

 

§ 3 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od początku roku 
kalendarzowego 2013. 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 04/01/2013 z dnia 21 stycznia 2013 
Tabela opłat związanych z przebiegiem studiów dla studentów I stopnia studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących od początku roku kalendarzowego 2013  
w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie 

Opłaty związane z przebiegiem studiów 

Opłata   Kwota  

Opłata rekrutacyjna 150 zł 

Opłata rejestracyjna (wpisowe) 600 zł 

Opłata reaktywacyjna 350 zł 

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej  

5 zł (lub 17 zł w przypadku 
elektronicznej legitymacji 
studenckiej) 

Opłata za wydanie indeksu 4 zł 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z 
dwoma odpisami 60 zł 

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu 
ukończenia studiów w języku obcym 40 zł 
Opłata za wydanie duplikatu dokumentów, z 
zastrzeżeniem wyłączenia dokumentów określonych w 
art. 99a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  opłata podstawowa + 50%  

Opłata rejestracji karty okresowych osiągnięć po terminie 
złożenia 30 zł 

Opłata za zaliczenie poprawkowe 80 zł 

Opłata za zaliczenie z przedmiotu objętego warunkiem  200 zł 

 
 
 

Opłata za powtarzany przedmiot lub realizowany w innym terminie w wyniku różnic programowych: 

dla studiów stacjonarnych  
 330 zł za semestr za 30h zajęć w semestrze lub proporcjonalna 
wielokrotność kwoty w przypadku większej liczby godzin  

dla studiów niestacjonarnych  
 300 zł za semestr za 18h zajęć w semestrze lub proporcjonalna 
wielokrotność kwoty w przypadku większej liczby godzin  

 


