Pismo okólne nr 11
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców
w roku akademickim 2013/2014.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z § 17 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.)
ustalam co następuje:
§1
1. Cudzoziemcy podejmujący studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na
zasadach odpłatności wnoszą opłaty w wysokości zróżnicowanej od podjętej formy
kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłat nie wnoszą cudzoziemcy z krajów członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i członkowie ich rodzin, posiadacze ważnej Karty Polaka, o ile zostali przyjęci na
studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz cudzoziemcy przyjęci
na podstawie uchwały nr 158 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku
polskim cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach
innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2013/2014,
z późn. zm.
3. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego podejmujący studia na warunkach odpłatności
wnoszą opłatę obniżoną o 30%.
4. Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach, studiach doktoranckich i studiach
podyplomowych na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty
podwyższone o 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.
§2
Opłata dla cudzoziemców wynosi:
Lp. Forma kształcenia
1.

2.

3.

Wysokość opłat
rocznych za studia

studia pierwszego stopnia, w tym studia inżynierskie,
studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie,
studia na kierunkach w obszarze sztuki prowadzone na:
Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Wydziale Artystycznym
studia doktoranckie,

1

2 000 euro

4 000 euro
3 000 euro

4.

staże naukowe i artystyczne,
szkolenia specjalizacyjne i staże habilitacyjne
studia podyplomowe

3 000 euro
3 000 euro

5.

kursy dokształcające i studenckie praktyki zawodowe

3 000 euro

6.

kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku
polskim

2 000 euro

§3
Wysokość opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi
oraz za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego
określona została przez rektora odrębnie.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszego pisma okólnego traci moc pismo okólne nr 6 Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wysokości
opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku
akademickim 2012/2013.
§5
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.
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