Pismo okólne nr 7
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające pismo
okólne w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na
studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 38 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018
r., poz. 1861, z późn. zm.), ustalam co następuje:
§1
W piśmie okólnym nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na
studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021, wprowadza
się następujące zmiany:
1.

w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki studiów, na których postępowanie
kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych, tj.:
1) na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji na kierunkach:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
b) muzyka w multimediach,
c) projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — studia stacjonarne I stopnia;
2) na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku: arteterapia;
3) w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego na kierunkach:
a) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,
b) reżyseria,
c) Creative Management in New Media;
wnoszą opłatę w wysokości 150 złotych.
3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki studiów na których postępowanie
kwalifikacyjne dla wszystkich kandydatów obejmuje egzamin wstępny w formie rozmowy
lub testu kwalifikacyjnego, tj.:
1) na indywidualne studia międzyobszarowe;
2) na indywidualne studia nauczycielskie;
3) na Wydziale Humanistycznym na kierunkach:

a) logopedia,
b) filologia, specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex);
4) w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego na kierunku organizacja produkcji
filmowej i telewizyjnej – stacjonarne studia;
5) na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji na kierunkach:
a) animacja społeczna - kulturalna z edukacją kulturalną,
b) edukacja kulturalna,
c) projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — studia stacjonarne II stopnia.
wnoszą opłatę w wysokości 100 złotych.” .
§2
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.
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