ZARZĄDZENIE Nr 8/2019
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów
związanych z przebiegiem studiów na studiach pierwszego, drugiego stopnia,
kształceniem doktorantów oraz studiach podyplomowych

Działając na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), art. 264 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.), w związku z § 36 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1861) zarządza się, co następuje:

§1
1. Od 1 października 2019 r. Akademia Muzyczna w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:
1) legitymacji studenckiej – w wysokości 22 zł,
2) duplikatu legitymacji studenckiej – 33 zł,
3) indeksu – 4 zł,
4) odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, innego niż wydany na podstawie
art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
5) odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, innego niż wydany na podstawie art. 77
ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł,
6) duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
7) duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł.
§2
Studenci, którzy zostali przyjęci na studia przed 1 października 2018 r., jak i ci którzy
rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty według następującej
wysokości:
1) elektroniczna legitymacja studencka – 17 zł,
2) indeks – 4 zł,
3) dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
4) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł.
2. Za wydanie duplikatu dokumentów o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę o połowę
wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

§3
1. Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę
w wysokości:
1) 60 zł – za odpis w języku polskim,
2) 80 zł – za odpis w języku obcym.
2. Za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę
w wysokości 90 zł.
3. W przypadku przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych finalizowanych
na podstawie dotychczasowych regulacji, opłata za wydanie dokumentów powinna być
pobierana w wysokości:
1) elektroniczna legitymacja doktorancka – 17 zł,
2) oryginał dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki wraz z odpisem
w języku polskim – 120 zł,
3) odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski (na pisemny wniosek) – 80 zł.
4. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 3 pobiera się opłatę o połowę
wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§4
1. Za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów podyplomowych dla
słuchaczy, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2018 r., jak i tymi, którzy rozpoczęli
kształcenie w roku akademickim 2018/2019 opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:
1) indeks – 4 zł,
2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty
za wydanie oryginału.
§5
Opłaty za wydanie dokumentów, o których mowa w § 1, są wnoszone na rachunek bankowy
uczelni o numerze: 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240.
§6
1. Zobowiązuje się pracowników biorących udział w procesie przygotowywania i wydawania
dokumentów, o których mowa w § 1, do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie przygotowywania i wydawania
dokumentów, o których mowa w § 1, a także studenci oraz absolwenci studiów zobowiązani
są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§7
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 11/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości
opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów na studiach pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych.
§8
1. W celu realizacji art. 80 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce niniejsze
zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej
w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Zarządzenia 2019.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

