Pismo okólne nr 8
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie
wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów
podyplomowych za wydanie dokumentów.
Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z pózn. zm.), w związku z § 18
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016, poz. 1554) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016, poz. 558) ustalam, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość opłat pobieranych od studentów i doktorantów za wydanie
następujących dokumentów:
1) 17 zł - elektroniczna legitymacja studencka;
2) 17 zł - elektroniczna legitymacja doktoranta;
3) 4 zł - indeks;
4) 60 zł - dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
5) 30 zł - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
6) 40 zł - dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
2. Za wydanie duplikatu dokumentów, wymienionych w ust 1, pobiera się opłatę o połowę
wyższą niż za wydanie oryginału.
3. Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą –
(w tym wyciąg z indeksu, kartę przebiegu studiów) pobiera się opłatę w wysokości 19,00 zł.
§2
Opłaty wymienione w § 1 uiszcza się przelewem na indywidualne konto
studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych/absolwenta dostępne po zalogowaniu
w serwisie USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH.
§3
Jeżeli kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zwolni studenta z opłat
wymienionych w § 1 ust. 1 i 2; zgodnie z § 18 ust. 6 rozporządzenia, o którym mowa na
wstępie niniejszego pisma, skutki finansowe zwolnienia zalicza się w ciężar środków
pozostających w dyspozycji wydziału lub innej jednostki dydaktycznej.

§4
1. Traci moc pismo okólne nr 8 z dnia 2 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów i doktorantów za wydanie
dokumentów.
2. Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania.
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