R E K T O R
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz
niektórych innych opłat na rok akademicki 2014/2015

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:

§1.
Określa się cennik opłat obowiązujących w UMFC w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1 do zarządzenia.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opłat
wnoszonych w roku akademickim 2014/2015.

prof. zw. Ryszard Zimak
Rektor

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 19/2014

CENNIK OPŁAT UMFC

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA /STUDIA
DOKTORANCKIE/ STUDIA PODYPLOMOWE I STAŻE ARTYSTYCZNE
1.
2.
3.
4.

Za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia
doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.
Za postępowanie rekrutacyjne (w tym egzamin wstępny)
dla stażystów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia
(w rezultacie skreślenia z listy studentów lub
doktorantów).
Przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się.

150,- zł
250,- zł
250,- zł
kalkulacja, według kosztów
ponoszonych przez Uczelnie
powiększona o 20 %

OPŁATY ZWIAZANE Z DYDAKTYKĄ
5.

6.

7.
8.
9.

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów w tym zajęcia
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia
studiów drugiego stopnia oraz powtarzaniem zajęć ze
względu na niezadawalające wyniki w nauce - jeden punkt
ECTS
Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych
a) Pedagogika baletowa na Wydziale V (st. lic. i mgr)
b) Choreografia i teoria tańca na Wydz. V
c) Wokalistyka na Wydziale IV
Opłata za studia odpłatne (za rok akademicki), w tym za
studia II st. w języku angielskim w specjalności gra na
fortepianie.
Studia doktoranckie niestacjonarne.
Opłata za powtarzanie zajęć ze względu na niezadawalające
wyniki w nauce na studiach doktoranckich

550,- zł

1 250,- zł / semestr
2 500,- zł / semestr
9 000,- zł/semestr
10.000,- €/rok akademicki
(równowartość )

4.500,- zł /semestr
162,-zł/godz. zajęć

PŁATNA USŁUGA DYDAKTYCZNA DLA CUDZOZIEMCÓW
10. Płatna usługa dydaktyczna dla cudzoziemców
niewymienionych w art. 43 ust. 2 i 5 oraz 5a UPSW
podejmujących w r. ak. 2014/2015:
a)studia doktoranckie
b)studia podyplomowe
c) staże artystyczne
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3.000,- €/rok akademicki
(równowartość )
3.000,- €/rok akademicki
(równowartość )
3.000,- €/rok akademicki
(równowartość )

OPŁATY ZA STAŻE ARTYSTYCZNE
11. Opłata za staż artystyczny - 30 godz.:
a) instrumentalistyka lub wokalistyka (solowa) (wydz. II, III,
IV i VII) lub kameralistyka fortepianowa (wydz. II)
b) praca z akompaniatorem (instrumentalistyka, wokalistyka)
- 15 godz.
c) dyrygentura (w tym z dwoma akompaniatorami) – 30 godz.
d) kompozycja – 30 godz.
e) instrumentacja – 30 godz.
f) reżyseria dźwięku - 36 godz.

4.000,- zł
2.000,- zł
8.700,- zł
4.100,- zł
4.100,- zł
każdorazowo wg kalkulacji
kosztów

(uwaga: jedna godzina zajęć realizowanych w ramach stażu
artystycznego odpowiada jednej trzydziestej, lub jednej piętnastej
części ustalonej wartości)

INNE OPŁATY
12.

(opłata obliczona wg określenia
ilości godzin niezbędnych dla
wyrównania różnic
programowych w ramach kursu
dokształcającego ustalona przez
dziekana wydziału w
porozumieniu z kwestorem
uczelni.)
250,- zł

Uzupełnienie różnic programowych w celu przystąpienia do
egzaminu magisterskiego lub licencjackiego poza limitem
miejsc

13 . Egzamin kwalifikacyjny

STUDIUM PEDAGOGICZNE
(dot. absolwentów uczelni muzycznych, którzy nie ukończyli Studium Pedagogicznego w ramach studiów)
14. Egzamin kończący przedmiot
15. Płatna usługa edukacyjna

300,- zł
550,- zł / semestr

DOM AKADEMICKI
zakwaterowane osoby
16.

Miejsce przyznane decyzją uczelnianej
komisji w:
DS. „Dziekanka” (w części studenckiej)
DS. w Białymstoku

okres
wynajmu

1 miesiąc

za miejsce

za miejsce

Kaucja zwrotna (płacona jednorazowo z

Nocleg innej osoby w pokoju studentów

za miejsce

za ich zgodą

18.
19.

Studenci UMFC, AT, ASP w Warszawie
(w cz. hotelowej)
Studenci innych uczelni (w cz. hotelowej)

430,- zł
350,- zł

180,-zł

możliwością zaliczenia w poczet zaległości)

17.

cena z VAT 8%

doba
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10,- zł

za miejsce

35,00,- zł

za miejsce

50,00,- zł

20.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i
dydaktyczni (w cz. hotelowej)

21.

Pozostałe osoby (w cz. hotelowej)

22.

Apartament

1-osobowym
2-osobowym
3-osobowym
1-osobowym
2-osobowym
3-osobowym

100,00,- zł
76,00,- zł
56,00,- zł
120,00,- zł
80,00,- zł
60,00,- zł
170,00,- zł

Członkowie najbliższej rodziny studenta opłacają nocleg wg poz. 18. powyższego cennika.
Zakwaterowanie za tę cenę nie może być dłuższe niż 2 doby i częstsze niż dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.
Noclegi w liczbie przewyższającej te wartości opłacane są wg poz. 21.

SALE DYDAKTYCZNE
23. Sala Koncertowa
24. Sala Kameralna im. H. Melcera
25. Audytorium im. K. Szymanowskiego
26. Sala Operowa im. S. Moniuszki
27. Sala Rytmiki (sportowa)
28. Sale wykładowe
29. Sala Senatu
30. Studio S-1
31. Studio S-2
32. Sala im. J. Elsnera (DS. Dziekana)
- pełna sala
- część sali
33. Klub „Gama”
34. Foyer Sali Koncertowej (na cele imprez promocyjnych lub
recepcyjnych)
35. Sala ćwiczeniowa (dla uczniów i studentów uczelni i szkół muz.)
36. Inne pomieszczenia

cena brutto (z VAT)
1000,- zł / godz.
500,- zł / godz.
500,- zł / godz.
500,- zł / godz.
400,- zł / godz.
100,- zł / godz.
400,- zł / godz.
500,- zł / godz.
300,- zł / godz.
700,- zł / godz.
350,- zł / godz.
500,- zł / godz.
500,- zł / godz.
50,- zł / godz.
cena do negocjacji

INSTRUMENTY
Stawka (netto)
37. Wypożyczenie instrumentu muzycznego :
a) student UMFC
b) pedagog UMFC
c) pracownik niedydaktyczny UMFC
d) za wypożyczenie instrumentów do ZSM w Białymstoku na
potrzeby Szkoły ćwiczeń

40,00,- zł + VAT / miesiąc*
55,00,- zł + VAT / miesiąc*
55,00,- zł + VAT / miesiąc*
50,00,- zł + VAT / miesiąc*

* Minimalny okres najmu wynosi miesiąc. Miesiąc oznacza okres 30
dni kalendarzowych. Opłata miesięczna naliczana jest z góry w
całości za każdy rozpoczęty cykl 30 dni.
e) Firmy, instytucje, inne podmioty obce, osoby fizyczne:
** Wynajem instrumentu może być świadczony tylko na rzecz
instytucji zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność
na terenie RP.
Szczegółowe zasady użytkowania instrumentów opisuje „Regulamin
korzystania z instrumentów i pomocy naukowych w UMFC”, wg
obowiązującego Zarządzenia wydanego przez Rektora UMFC.
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1% od wartości ST + VAT / za
dzień**

POZOSTAŁE
38. Wypis z indeksu (dla osób niebędących studentami) (lub równowartość 40 € w
przypadku przekazu z zagranicy)
39. Wydanie legitymacji studenckiej (w formie druku)
40. Wydanie legitymacji studenckiej (w formie elektronicznej)
41. Wydanie dyplomu ukończenia studiów
42. Wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
43. Wydanie suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim
44. Opłata administracyjna za przywrócenie terminu do wydania dokumentów
45. Wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie, studiów podyplomowych, stażu
artystycznego lub kursu

150,- zł
5,- zł
17,- zł
60,- zł
40,- zł
40,- zł
40,- zł
30,- zł

46. Wydanie odpisu świadectwa ukończenia studiów doktoranckich w wersji
anglojęzycznej (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2014)
47. Wydanie indeksu
48. Wyrobienie identyfikatora

4,- zł
10,- zł

49. Wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego wraz z odpisem (zgodnie z §28.1

120,- zł

Rozporządzenia MNiSW z 22.09.2011 r. Dz. U. nr 204 poz. 1200)

20,- zł

(u w a g a : wydanie duplikatu dokumentu wymienionego w p. 39-49 kosztuje 150% ceny danego
dokumentu)

Wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski
(zgodnie z §28.1 Rozporządzenia MNiSW z 22.09.2011 r. Dz. U. nr 204 poz. 1200)

50. Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą
51. Nostryfikacja stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki

(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).
52. Wynajem szafki (nie dotyczy nauczycieli akademickich UMFC)
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80,- zł
2.072,50,- zł
2.072,50,- zł

50,- zł / rocznie

