
Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie 

nr 02/06/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. 

 
 
sprawie:  wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat związanych z przebiegiem studiów w 

Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010 r. 
 
 

§ 1 
 
Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zarządzam wprowadzenie następujących zmian do 
Regulaminu opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie z 
dnia 1 października 2010 r. (z późn. zm.), zwanego dalej „Regulaminem”: 
 
 

1) W § 1 ust. 10 Regulaminu dodaje się zdanie drugie o następującej treści: 
 
„Odnośnie terminu na wniesienie opłaty za przedmioty realizowane w ramach uzupełniania różnic 
programowych stosuje się odpowiednio zapis § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.” 
 
 

2) § 4 ust. 2 Regulaminu zmienia brzmienie z: 
 
 
„Zaliczenia poprawkowe i zaliczenia przedmiotu objętego warunkiem są odpłatne. Student 
zobowiązany jest dokonać płatności za zaliczenie poprawkowe przed przystąpieniem do niego, 
natomiast w przypadku zaliczania przedmiotu (przedmiotów) objętego warunkiem student 
zobowiązany jest dokonać płatności za to zaliczenie  w terminie 14 dni od wydania przez Rektora lub 
upoważnioną przez niego osobę decyzji o wyrażeniu zgody na zaliczenie przedmiotu (przedmiotów) 
objętego warunkiem.” 
 
na: 
 
„Zaliczenia poprawkowe i zaliczenia przedmiotu objętego warunkiem są odpłatne. Student 
zobowiązany jest dokonać płatności za zaliczenie poprawkowe przed przystąpieniem do niego, 
natomiast w przypadku zaliczania przedmiotu (przedmiotów) objętego warunkiem student 
zobowiązany jest dokonać płatności za to zaliczenie  w terminie 14 dni od wydania przez Rektora lub 
upoważnioną przez niego osobę decyzji o wyrażeniu zgody na zaliczenie przedmiotu (przedmiotów) 
objętego warunkiem. Zapis powyższy, odnośnie terminu na wniesienie opłaty, stosuje się również 
odnośnie opłat za powtarzanie przedmiotu, tzn. student zobowiązany jest dokonać płatności za 
powtarzanie przedmiotu (przedmiotów) w terminie 14 dni od wydania przez Rektora lub upoważnioną 
przez niego osobę decyzji o wyrażeniu zgody na powtarzanie przedmiotu (przedmiotów). ” 
 

 
§ 2 

 
1. Pozostałe zapisy Regulaminu opłat związanych z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole 

Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2010 r. pozostają bez zmian.  
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 
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