Pismo okólne nr 8
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców
w roku akademickim 2014/2015.
Na podstawie art. 66 ust. 2 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 na zasadach odpłatności studia i szkolenia w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, o których mowa w § 2, 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 lub szkolenia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich oraz cudzoziemcy przyjęci na podstawie uchwały nr
130 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2013 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 2014/2015, z późn. zm.
3. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego podejmujący na zasadach odpłatności studia lub
szkolenia, o których mowa w § 2, wnoszą opłaty obniżone 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 za kształcenie cudzoziemców wynosi:
Lp. Forma kształcenia

1.
2.

3.

4.

Wysokość opłat
rocznych za studia
i szkolenia

studia pierwszego stopnia, w tym studia inżynierskie,
studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie
studia na kierunkach w obszarze sztuki prowadzone na:
1) Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
2) Wydziale Artystycznym
studia doktoranckie,
staże naukowe i artystyczne,
szkolenia specjalizacyjne i staże habilitacyjne

1) 4 000 euro
2) 3 000 euro

studia podyplomowe

3 000 euro

2 000 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
1. W przypadku dużych grup cudzoziemców deklarujących chęć podjęcia studiów lub szkoleń
w Uniwersytecie i tym samym powodujących konieczność uruchomienia dodatkowych zajęć
dydaktycznych opłata, o której mowa w § 2, może ulec podwyższeniu.
2. Rektor ustala indywidualnie dla tych cudzoziemców wysokość wnoszonej opłaty, na
podstawie sporządzonego przez wydział lub jednostkę dydaktyczną niebędącą wydziałem
kosztorysu kosztów kształcenia, zaopiniowanego przez Kwestora.
§4
1. Ustala się, że opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2, wnoszone są przez
cudzoziemca jednorazowo, za cały rok z góry, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia
lub przystąpienia do egzaminu wstępnego.
2. Opłatę za usługi edukacyjne cudzoziemiec wnosi na indywidualne konto studenta
Uniwersytetu, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego
Banku Polskiego w dniu wpłaty.
§5
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek cudzoziemca, Rektor może
wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w dwóch równych ratach semestralnych,
w następujących terminach:
1) pierwsza rata do 30 września;
2) druga rata do 15 lutego.
2. Rektor, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w § 2, lub
zwolnić z niej całkowicie w przypadku:
1) udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, lub
2) podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów lub innej odpłatnej formy
kształcenia w Uniwersytecie.
§6
Nie pobiera się opłat za powtarzanie przedmiotu lub powtarzanie roku (semestru) od
studentów cudzoziemców odbywających w Uniwersytecie studia na zasadach stypendysty
strony polskiej albo na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.
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§7
Wysokość opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi
oraz za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego
określona została przez Rektora odrębnie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym pismem okólnym stosuje się przepisy
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.).
§9
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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