Załącznik do uchwały Senatu nr 2/33/2013 z 21 stycznia 2013

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY W UMFC W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
DYDAKTYKA
1. Opłata za studia odpłatne – art. 98 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Szk. Wyższym (za rok akademicki),
w tym za studia II st. w języku angielskim w specjalności gra na fortepianie - równowartość
6.000,- €/rok ak.
2. Opłata za staż artystyczny - 30 godz.
instrumentalistyka lub wokalistyka (solowa) (wydz. II, III, IV i VII)
- 4.000,-zł
praca z akompaniatorem (instrumentalistyka, wokalistyka) - 15 godz.
- 2.000,-zł
dyrygentura (w tym z dwoma akompaniatorami) – 30 godz.
- 8.700,-zł
kompozycja – 30 godz.
- 4.100,-zł
instrumentacja – 30 godz.
- 4.100,-zł
reżyseria dźwięku - 36 godz.
- każdorazowo wg
kalkulacji kosztów
(uwaga: jedna godzina zajęć realizowanych w ramach stażu
artystycznego odpowiada jednej trzydziestej, lub jednej piętnastej części ustalonej wartości)
3.

Za postępowanie rekrutacyjne (w tym egzamin wstępny) art. 98 ust. 1 pkt 4
dla stażystów i słuchaczy studiów podyplomowych

4. Za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie

- 250,- zł
- 150,- zł

5. Studia niestacjonarne do czasu uchwalenia regulaminu studiów niestacjonarnych:
Pedagogika baletowa na Wydziale V
(st. lic. i mgr) - 250,- zł
Choreografia i teoria tańca na Wydz. V
- 500,- zł/mies.
Wokalistyka na Wydziale IV
-1.500,- zł/mies.
6. Powtarzanie semestru lub roku studiów na kierunkach art. 99 ust. 1 pkt 2
instrumentalistyka na Wydziale II, III oraz VII, wokalistyka na
Wydziale IV oraz VII, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
oraz muzyka kościelna na Wydziale V i VII
- 450,- zł/mies.
kompozycja, dyrygentura oraz teoria muzyki na Wydziale I,
reżyseria dźwięku na Wydziale VI,
- 550,- zł/mies.
(uwaga: opłata dotyczy każdego roku studiów, niezależnie od planu
i programu studiów na danym roku, a w przypadku powtarzania
któregokolwiek semestru opłatę miesięczną przelicza się wskaźnikiem 4,5 )
7. Powtarzanie przedmiotu (w przypadku warunkowego zaliczenia semestru) art. 99 ust. 1 pkt 2
- indywidualnego
- 120,- zł/godz.
- grupowego (do 8 osób w grupie)
- 16,- zł/godz.
- zbiorowego (powyżej 8 osób w grupie)
5,- zł/godz.
8. Postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia (w rezultacie
skreślenia z listy studentów lub doktorantów) opłata jednorazowa

- 250,- zł

9. Uzupełnienie różnic programowych w celu przystąpienia do egzaminu
magisterskiego lub licencjackiego poza limitem miejsc art. 99 ust. 1 pkt 5
(opłata obliczona wg określenia ilości godzin niezbędnych dla wyrównania różnic programowych w
ramach kursu dokształcającego ustalona przez dziekana wydziału w porozumieniu z kwestorem
uczelni.)
10. Dodatkowy przedmiot indywidualny
opłata obliczona wg średniej stawki za godziny ponadwymiarowe obowiązującej na danym
stanowisku + ZUS (dzieci pedagogów UMFC uczące się w Uniwersytecie korzystają z 50%
zniżki zgodnie z decyzją Senatu z 15.I.1996 r.),
11. Dodatkowy przedmiot zbiorowy
opłata obliczona wg średniej stawki za godziny ponadwymiarowe obowiązującej na danym
stanowisku + ZUS (dzieci pedagogów UMFC uczące się w Uniwersytecie korzystają z 50%
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zniżki zgodnie z decyzją Senatu z 15.I.1996 r.), podzielona przez ilość osób w grupie danego
przedmiotu zbiorowego,
12. Egzamin kwalifikacyjny

- 250,- zł

STUDIUM PEDAGOGICZNE (dot. absolwentów uczelni muzycznych, którzy nie ukończyli Studium
Pedagogicznego w ramach studiów)
13. Egzamin kończący przedmiot
- 150,- zł
14. Obowiązkowe praktyki pedagogiczne
5,- zł/godz.
15. Praktyki pedagogiczne w W. VII w r. ak. 2012/2013

-

10,- zł/godz.

INSTRUMENTY
16. Wypożyczenie instrumentu (opłata roczna): (uwaga: za okres krótszy niż semestr lub
za semestr = ½ opłaty rocznej).
studenci
- 400,- zł + VAT
pedagodzy
- 550,- zł + VAT
osoby z zewnątrz
- 1.000,- zł + VAT
(rektor może zastosować zniżkę w indywidualnych przypadkach (do 50 %) w odniesieniu do
uczniów szkół muzycznych)

INNE
17. Wypis z indeksu (dla osób niebędących studentami)
(lub równowartość 40 € w przypadku przekazu z zagranicy)
17. Wydanie legitymacji studenckiej (w formie druku)
18. Wydanie legitymacji studenckiej (w formie elektronicznej)
19. Wydanie dyplomu ukończenia studiów
20. Wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
21. Wydanie suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim
22. Opłata administracyjna za przywrócenie terminu do wydania dokumentów
23. Wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów doktoranckich,
studiów podyplomowych, stażu artystycznego lub kursu
24. Wydanie indeksu
25. Wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego wraz z odpisem

- 150,- zł
-

5,- zł
17,- zł
60,- zł
40,- zł
40,- zł
40,- zł

- 30,- zł
4,- zł
- 120,- zł

(zgodnie z §28.1 Rozporządzenia MNiSW z 22.09.2011 r. Dz. U. nr 204 poz. 1200)

(uwaga: duplikaty w/w dokumentów - 150% ceny danego dokumentu)

Wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski

-

80,- zł

(zgodnie z §28.1 Rozporządzenia MNiSW z 22.09.2011 r. Dz. U. nr 204 poz. 1200)

26. Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą
- 2.072,50,-zł
27. Nostryfikacja stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki
- 2.072,50,-zł
(Uwaga: kierownik jednostki przeprowadzającej postępowanie może wyłącznie na wniosek
osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów albo stopnia naukowego
lub stopnia w zakresie sztuki, wyłącznie w przypadku trudnej sytuacji materialnej kandydata
obniżyć opłatę maksymalnie o 25 % jej wysokości w przypadku, gdy suma wszystkich
kosztów dotyczących postępowania jest niższa od opłaty pomniejszonej o zniżkę).
28. Wynajem szafki (nie dotyczy nauczycieli akademickich UMFC)
- 50, zł/rocznie

DOM AKADEMICKI
29. Opłata za miejsce:
- w DS. „Dziekanka”
- w DS. w Białymstoku

- 430,- zł/mies.
- 350,- zł/mies.

- Kaucja zwrotna
(płacona jednorazowo z możliwością zaliczenia w poczet zaległości)

- 180, -zł

Szczegóły dotyczące wnoszenia opłat za zakwaterowanie studentów us t a l an e s ą w regulaminie DS
„Dziekanka” lub regulaminie DS. w Białymstoku, natomiast cenniki wynajmu jednostkowego lub
zróżnicowanego pomieszczeń, jak również zakwaterowania innych osób w DS „Dziekanka”
zarządzeniem Kanclerza.

