
ZARZĄDZENIE nr 79/2021/2022 
Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

z dnia 07 czerwca 2021 roku 
___________________________________________________________________________ 

w sprawie odpłatności za powtarzanie zajęć oraz wznowienie studiów w roku 

akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021, poz. 478 t.j.) oraz § 46 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu 
Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dla studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych zarządzam 
w roku akademickim 2021/2022 na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia stacjonarnych oraz studiach niestacjonarnych pierwszego i 
drugiego stopnia: 
 
1. Opłatę za powtarzanie zajęć na semestrze dyplomowym na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w związku ze wznowieniem studiów po 
skreśleniu z uwagi na niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu 
dyplomowego, a także w przypadku braku uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu 
dyplomowego w wysokości 1.850,00 zł, płatną jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia 
danego roku akademickiego. Niewniesienie opłaty w w/w terminie stanowi podstawę 
skreślenia z listy studentów. 

 
2. Opłatę za powtarzanie zajęć w ciągu roku na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w wysokości 4.250,00 zł (I rata w 
wysokości 2.125,00 zł, płatna w terminie do dnia 2 października 2021 roku; II rata w 
wysokości 2.125,00 zł, płatna w terminie do dnia 1 lutego 2022 roku). 

 Niewniesienie opłat w w/w terminach stanowi podstawę skreślenia z listy studentów. 
 
3. Opłatę za powtarzanie zajęć w ciągu semestru na studiach stacjonarnych pierwszego i 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w wysokości 2.150,00 zł (płatna 
w terminie do dnia 2 października 2021 roku za semestr zimowy lub do dnia 1 lutego 2022 
roku za semestr letni).  

 Niewniesienie opłat w w/w terminach stanowi podstawę skreślenia z listy studentów. 
 
4.  Opłatę za wznowienie studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w wysokości 450,00 zł (słownie: 
czterysta pięćdziesiąt złotych), płatną jednorazowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji właściwego dziekana w sprawie wznowienia studiów.  
Niewniesienie opłaty w w/w terminie stanowi podstawę skreślenia z listy studentów. 

 
5. Opłata dodatkowa za powtarzanie zajęć w ciągu roku lub semestru na studiach 

niestacjonarnych nie obowiązuje. Student zobowiązany jest uiścić opłatę za studia według 
obowiązującej stawki, o której mowa w treści zarządzenia nr 76/2020/2021 z dnia 21 maja 
2021 r. w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz 
studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022. 

 



Niewniesienie opłaty stanowi podstawę skreślenia z listy studentów. 
 
6. Opłatę za powtarzanie zajęć w ciągu roku na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia w 

wysokości 4.250,00 zł (I rata w wysokości 2.125 zł płatna w terminie do dnia 2 października 
2021 roku; II rata w wysokości 2.125 zł płatna w terminie do dnia 1 lutego 2022 roku). 
Niewniesienie opłat w w/w terminach stanowi podstawę skreślenia z listy uczestników 
studiów doktoranckich. 

 
7. Opłatę za powtarzanie zajęć w ciągu semestru na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia 

w wysokości 2.150,00 zł (płatna w terminie do dnia 2 października 2021 roku za semestr 
zimowy lub do dnia 1 lutego 2022 roku za semestr letni). 
Niewniesienie opłat w w/w terminach stanowi podstawę skreślenia z listy uczestników 
studiów doktoranckich. 

 
8. Uregulowanie wszystkich dotychczasowych zaległości w opłatach za studia stanowi 

podstawę podjęcia decyzji o wyrażeniu zgody na wznowienie studiów na studiach 
niestacjonarnych. 

 
9. Opłaty powinny być przekazywane przelewem na rachunek bankowy Uczelni: 
  

PKO BP S.A.  – O/ Poznań  
93 1020 4027 0000 1402 1425 6590 - z zaznaczeniem jakiego wydziału dotyczą. 
 
UWAGA: 
 

 Studenci Wydziału Fotografii – Fotografia studia niestacjonarne wnoszą opłaty na 
konto: PKO BP S.A. – O/ Poznań 83 1020 4027 0000 1502 1425 6624 

 Uczestnicy studiów doktoranckich wnoszą opłaty na konto: 93 1020 4027 0000 1402 
1425 6590 

 Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Animacji i Intermediów oraz 
Wydziale Fotografii wnoszą opłaty na konto: 93 1020 4027 0000 1102 1425 6640 

 
10. Dowody wpłaty (oryginały) winny być przedkładane w Dziekanatach właściwych 

wydziałów. 
 
11. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


