
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 44/2021 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie zamiany w cenniku opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w 

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn zm.) oraz § 14 ust. 3 lit. m Statutu UMFC (tekst 

jednolity ogłoszony w Komunikacie Rektora UMFC nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku) zarządzam 

co następuje: 

 

§ 1. 

W związku ze zmianą nazwy studiów podyplomowych z ,,Podyplomowych Studiów Kompozycji” na 

,,Podyplomowe Studia Twórca Muzyki” oraz uruchomieniem stażu artystycznego z zakresu wokalistyki na 

Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filia w Białymstoku, 

wprowadza się zmiany w cenniku opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w 

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2021/2022 ustalonym w Zarządzeniu 

Rektora UMFC nr 24/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, poprzez: 

1) zmianę punktu 11 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: treść: ,,Podyplomowe Studia 

Twórca Muzyki (studia czterosemestralne) / Podyplomowe Studia Kompozycji (kontynuacja - II 

rok)”, opłata: ,,5 050 zł”, informacja o opłatach: ,, opłata za 1 semestr”. 

2) dodanie w punkcie 16 pozycji: „wokalistyka (na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji 

Muzycznej i Wokalistyki)”, opłata: „8 050 zł”, informacja o opłatach: „opłata za 30 godz. dydakt. 

lekcji śpiewu realizowanych równocześnie z pianistą – akompaniament”. 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia cennika ustalonego Zarządzeniem Rektora UMFC nr 24/2021 z dnia 30 kwietnia 

2021 roku pozostają bez zmian. 

 

§3. 

Zmieniony zgodnie z § 1 cennik opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjqgayda


Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2021/2022 stanowi załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

(-) 

prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

                  Rektor 

 
 

                                                      
1 podpis Rektora na oryginale dokumentu 


