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Lp. TREŚĆ OPŁATA INFORMACJA O OPŁATACH

OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA/STUDIA DOKTORANCKIE/STUDIA PODYPLOMOWE/STAŻE ARTYSTYCZNE

1. Postępowanie rekrutacyjne (w tym egzamin wstępny) dla stażystów i słuchaczy studiów podyplomowych 250 zł                  

2. Postępowanie rekrutacyjne (w tym egzamin wstępny) dla studentów i doktorantów 150 zł                  

3. Postępowanie związane z ponownym wpisaniem na listę studentów w celu obrony (w rezultacie skreślenia z listy studentów) 250 zł                   

4. Przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się          kalkulacja według kosztów ponoszonych przez Uczelnię powiększona o 20%
OPŁATY ZWIĄZANE Z DYDAKTYKĄ

700 zł                  za 1 punkt ECTS

150 zł                  

6. Opłata za powtarzanie zajęć ze względu na niezadawalające wyniki w nauce na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej 162 zł                  za 1 godz. zajęć    dotyczy formy stacjonarnej i niestacjonarnej

7. Realizacja różnicy programowej w trybie ponownej rekrutacji (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) opłata za rok akademicki

Opłata za kształcenie na studiach STACJONARNYCH dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obywatele polscy (na podst. art. 323 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
11 100 EUR opłata za rok akademicki (równowartość)

Opłata za kształcenie na studiach STACJONARNYCH ODPŁATNYCH podejmowanych w roku akademickim 2022/2023:
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:
a) Instrumentalistyka gra na fortepianie – studia w języku angielskim (mgr) 11 100 EUR opłata za rok akademicki (równowartość)
b) Instrumentalistyka kameralistyka fortepianowa – studia w języku angielskim (mgr) 11 100 EUR opłata za rok akademicki (równowartość)

STUDIA NIESTACJONARNE
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:
a) Instrumentalistyka: gra na fortepianie – studia w języku polskim (lic) 26 000 zł             opłata za 1 semestr
b) Instrumentalistyka: gra na fortepianie – studia w języku polskim (mgr) 26 000 zł             opłata za 1 semestr
c) Instrumentalistyka: gra na fortepianie – studia w języku angielskim (mgr) 11 100 EUR opłata za rok akademicki (równowartość)
d) Instrumentalistyka: kameralistyka fortepianowa – studia w języku polskim (mgr) 26 000 zł             opłata za 1 semestr
e) Instrumentalistyka: kameralistyka fortepianowa – studia w języku angielskim (mgr) 11 100 EUR opłata za rok akademicki (równowartość)
WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI:
a) Wokalistyka: śpiew solowy – studia w języku polskim (lic) 23 000 zł             
b) Wokalistyka: musical – studia w języku polskim (lic) 23 400 zł             
c) Wokalistyka: śpiew solowy – studia w języku angielskim (lic) 26 000 zł             
d) Wokalistyka: śpiew solowy – opera – studia w języku polskim (mgr) 23 000 zł             
e) Wokalistyka: śpiew solowy - muzyka dawna – studia w języku polskim (mgr) 19 400 zł             
f) Wokalistyka: śpiew solowy - kameralistyka – studia w języku polskim (mgr) 23 000 zł             
g) Wokalistyka śpiew solowy - opera – studia w języku angielskim (mgr) 21 800 zł             
WYDZIAŁ TAŃCA:
a) Taniec - choreografia (mgr) 7 000 zł               opłata za 1 semestr

STUDIA PODYPLOMOWE

11. Podyplomowe Studia Twórca Muzyki (studia czterosemestralne) 6 000 zł               

12. Podyplomowe Studia "Menedżer Muzyki" - studia dwusemestralne 3 000 zł               

13. Studia Podyplomowe dla Pianistów - Coaching - studia dwusemestralne 14 013 zł             
14. Podyplomowe Studia Teorii Tańca - studia czterosemestralne od 1 500 zł
15. Podyplomowe Studia Dyrygentury Orkiestr Dętych - studia czterosemestralne (kontynuacja) 3 000 zł               

za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS (m.in. zajęcia z wychowania fizycznego)/opłata za semestr

10.

opłata za 1 semestr

14 013 zł - opłata za 1 semestr przy liczbie min. 2 uczestników; 28 026 zł - opłata za 1 semestr przy 1 uczestniku
1 500 zł - opłata za 1 semestr przy liczbie min. 15 uczestników; 2 000 zł - opłata za 1 semestr przy liczbie min. 10 uczestników

opłata za 1 semestr

opłata za 1 semestr

opłata obliczana wg wzoru: (czesne semestralne w danej specjalności podzielone przez 30 pkt ECTS) x (liczba pkt przedmiotu do 
uzupełnienia)

opłata za 1 semestr (wymagane zgłoszenie się min. 22 uczestników)

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE I INNE OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

9.

8.

Opłata za powtarzanie zajęć ze względu na niezadawalające wyniki w nauce na studiach I i II stopnia 5.
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CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE I INNE OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

STAŻE ARTYSTYCZNE
Opłata za staż artystyczny podejmowany w roku akademickim 2021/2022: w EUR 1 godz. dydaktyczna = 45 minut
dyrygentura (w tym z dwoma akompaniatorami) 6 000 € opłata za 30 godz. dydakt.
kompozycja 2 600 € opłata za 30 godz. dydakt.
instrumentalistyka (gra na fortepianie) 2 500 € opłata za 30 godz. dydakt.
instrumentalistyka (gra na organach) 3 000 € opłata za 30 godz. dydakt.
instrumentalistyka (gra na klawesynie) 3 300 € opłata za 30 godz. dydakt.
kameralistyka fortepianowa 2 900 € opłata za 30 godz. dydakt.

instrumentalistyka (gra na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, 
rogu, puzonie, tubie, akordeonie, gitarze, harfie, perkusji, jazz i world music, muzyka dawna) 

2 900 € opłata za 30 godz. dydakt.

instrumentalistyka (gra na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, 
rogu, puzonie, tubie, akordeonie, gitarze, harfie, perkusji, jazz i world music, muzyka dawna) 

3 900 € opłata za 30 godz. dydakt. + 15 godz. dydakt. akompaniamentu

kameralistyka - zespół min. 2 osobowy 1 300 € opłata za 30 godz. dydakt. dla uczestnika
zajęcia prowadzone dla co najmmniej dwóch uczestników 
(stworzenie zespołu kameralnego)

wokalistyka 4 200 €
opłata za 30 godz. dydakt. lekcji śpiewu realizowanych równocześnie z 
pianistą - akompaniament

KOLEGIUM PEDAGOGICZNE
17. Duplikat świadectwa ukończenia Kolegium Pedagogicznego 45 zł                    

INSTRUMENTY 
Wypożyczenie instrumentu muzycznego:
a) student  i doktorant UMFC 40 zł                     plus VAT - opłata za 1 miesiąc
b) pedagog UMFC 55 zł                     plus VAT - opłata za 1 miesiąc
c) pracownik pozadydaktyczny UMFC 55 zł                     plus VAT - opłata za 1 miesiąc
d) za wypożyczenie instrumentów do ZSM w Białymstoku na potrzeby Szkoły Ćwiczeń 50 zł                     plus VAT - opłata za 1 miesiąc

e) firmy, instytucje, inne podmioty obce, osoby fizyczne

1% od wartości instrumentu + VAT / za dzień. Wynajem instrumentu 
może być świadczony tylko na rzecz instytucji zarejestrowanych i 
prowadzących 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.  

POZOSTAŁE
19. Wydanie legitymacji doktoranta (w formie elektronicznej) 22 zł                    
20. Wydanie legitymacji studenckiej (w formie elektronicznej) 22 zł                    
21. Duplikat legitymacji studenckiej / doktoranckiej 33 zł                    
22. Wydanie dyplomu ukończenia studiów (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020) 60 zł                    
23. Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem w języku obcym 40 zł                    
24. Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów 20 zł                    
25. Wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów 20 zł                    
26. Opłata administracyjna za przywrócenie terminu do wydania dokumentów 40 zł                    
27. Wydanie indeksu / duplikatu indeksu 4 zł / 6 zł
28. Wydanie dokumentu do obrotu prawnego z zagranicą 26 zł                    
29. Wydanie odpisu dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego w języku polskim 60 zł                    
30. Odpis dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski 80 zł                    
31. Duplikat dyplomu doktorskiego lub hablitacyjnego 90 zł                    

32. Wynajem szafki 100 zł                  

 dotyczy studentów I i II stopnia, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych 

 opłata za rok akademicki; nie dotyczy nauczycieli akademickich UMFC 

18.

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.

16.
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