
Zarządzenie 
Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

Nr 4/2014 
 

z dnia 7 lutego 2014 r. 
 

w sprawie obniżenia czesnego dla studentów i absolwentów podejmujących studia na 
dodatkowym kierunku  
 
(zmienione zarządzeniem Nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. i zarządzeniem Nr 7/2015 
z dnia 3 marca 2015 r.) 
 
Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 2 pkt 8 Statutu 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego lub innej szkoły 

wyższej, który podejmuje w uczelni studia na dodatkowym kierunku, opłaca czesne 
pomniejszone o 20 %. 

2. Zniżka, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje absolwentów studiów pierwszego stopnia, 
którzy podejmują kształcenie na studiach drugiego stopnia, chyba że ukończyli oni 
uprzednio inne studia magisterskie w uczelni. 

 
 § 2 
uchylony 

§ 3 
1. Student, który studiuje w uczelni równocześnie dwa kierunki studiów opłaca na tańszym 

z tych kierunków czesne pomniejszone o 20 %. 
2. W przypadku przerwania studiów na drugim kierunku, zniżka o której mowa w ust. 1, 

przysługuje tylko za te semestry, w których student uiścił należne czesne na obu 
kierunkach. 

 
§ 4 

1. Student innej szkoły wyższej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej 
dalej „uczelnią macierzystą”, który podejmie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego studia na dodatkowym kierunku, opłaca czesne pomniejszone 
o 20 %. 

2. W przypadku przerwania studiów w uczelni macierzystej zniżka, o której mowa w ust. 1 
nie przysługuje, chyba że od podjęcia dodatkowych studiów w Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego upłynęły co najmniej dwa semestry. 

 
 

§ 5 
1. Zniżek w czesnym nie stosuje się do kierunków medycznych i pokrewnych 

(„kosmetologia”, dietetyka”) oraz do studiów prowadzonych w jednostkach 
zamiejscowych.  

2. W przypadku zbiegu przesłanek do otrzymania zniżki w czesnym zniżki nie sumują się. 
 



§ 6 
1. W celu skorzystania ze zniżki w czesnym student składa pisemny wniosek do Działu 

Spraw Finansowych.  
2. Wniosek jest składany jednorazowo, nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia 

semestru, od którego student chce skorzystać ze zniżki. Student innej szkoły wyższej, 
korzystający ze zniżki określonej w § 4, zobowiązany jest ponadto w semestrze 
następującym po złożeniu wniosku dostarczyć do Działu Spraw Finansowych 
zaświadczenie o kontynuowaniu studiów w uczelni macierzystej.  

3. Wzór wniosku dla przypadku, o którym mowa w § 1 i § 2 (absolwenci innego kierunku) 
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Wzór wniosku dla przypadku, o którym mowa w § 3 (studenci studiujący na dwóch 
kierunkach w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) stanowi 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

5. Wzór wniosku dla przypadku, o którym mowa w § 4 (studenci innych uczelni 
podejmujący studia na dodatkowym kierunku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego) stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 
§ 7 

1. Zarządzenie stosuje się do osób, które rozpoczną dodatkowe studia w uczelni w roku 
akademickim 2014/2015 i w latach następnych. 

2. Zarządzenia nie stosuje się do osób ponownie przyjętych na studia, chyba że: 
1) przed skreśleniem z listy studentowi przysługiwała zniżka w czesnym przewidziana 

w przepisach poprzedzających, albo 
2) student został skreślony z listy studentów przed wejściem w życie zarządzenia. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


