Pismo okólne nr 4
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 38 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz.
661), ustalam co następuje:
§1
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach wnoszą opłatę w wysokości 85 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 2 i § 3.
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;
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;
wnoszą opłatę w wysokości 100 złotych.

§2
1. W przypadku kandydatów będących obywatelami polskimi, którzy ukończyli szkołę
średnią za granicą lub cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów w
zakresie neofilologii, na których postępowanie obejmuje możliwość przeprowadzenia
egzaminu z języka obcego wymaganego w kryteriach kwalifikacji, który nie występuje na
świadectwie maturalnym lub innym dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,
opłata wynosi 100 zł.
2. Cudzoziemcy aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, którzy:
1) ukończyli roczny kurs języka polskiego przygotowujący do podjęcia studiów w języku
polskim w jednostce prowadzącej taki kurs na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej i którzy posiadają zaświadczenie ukończenia takiego kursu;
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły
ponadpodstawowej, w której wszystkie zajęcia prowadzone były w języku polskim;
3) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego potwierdzający znajomość
języka polskiego na poziomie pozwalającym podjąć studia prowadzone w języku
polskim
wnoszą opłaty zgodnie z § 1.
3. Cudzoziemcy, którzy decydują się na przystąpienie do pisemnego testu i rozmowy
kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego przeprowadzanych przez
Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, wnoszą opłatę w wysokości
100 zł, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
§3
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, jak również finaliści Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych,
w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego Mistrzowską Klasą
Sportową, ubiegający się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, zwolnieni
są z opłaty za jeden wybrany kierunek studiów.

§4
1. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów;
2) nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z powodu
braku wskazania przez kandydata kierunku lub specjalności;

3) podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek lub specjalność realizowaną
na określonym poziomie i formie studiów;
4) umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik
egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym;
5) wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata
w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną (WKR);
6) niezdania egzaminu maturalnego (podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu).
2. Zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje –
w oparciu o decyzję WKR o nieuruchomieniu studiów – na pisemny wniosek
Przewodniczącego WKR, potwierdzony przez Dział Kształcenia i zaakceptowany przez
Rektora. Zwrotu opłaty dokonuje się na wskazany przez kandydata numer rachunku
bankowego lub na adres kandydata podany w systemie IRK. W przypadkach o których
mowa w § 2 ust. 1 i 3 zwrot opłaty jest pomniejszany o koszt przeprowadzonych
egzaminów, także za pisemny test lub rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą znajomość
języka polskiego przeprowadzaną przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu
Śląskiego.
3. Zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 6, następuje
na pisemny wniosek kandydata, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma okólnego,
potwierdzony przez Dział Kształcenia, a w przypadku kandydata cudzoziemca także przez
Biuro Rekrutacji Cudzoziemców (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2) i zaakceptowany
przez Rektora, na rachunek wskazany przez kandydata.

§5
1. Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek lub specjalność studiów może
w ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego
na inny kierunek lub specjalność studiów w Uniwersytecie, na którym nie został
wypełniony limit miejsc, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli w przypadku przystąpienia przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego
na inny kierunek lub specjalność studiów w Uniwersytecie, zgodnie z ust. 1, opłata
rekrutacyjna przewidziana dla tego kierunku lub specjalności jest wyższa niż dotychczas
uiszczona, kandydat zobowiązany jest dopłacić różnicę.
3. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym
koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem
środków nadpłaconych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przyczyn nieleżących po
stronie Uniwersytetu. W przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów
koszty bankowe lub koszt przekazu pocztowego ponosi Uniwersytet.

§6
W szczególnie uzasadnionym przypadku kandydat przyjęty na studia znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie go z opłaty rekrutacyjnej.
Decyzję w sprawie zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej podejmuje Prorektor ds. kształcenia
i studentów po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami potwierdzającymi
przesłanki, na podstawie których kandydat ubiega się o zwolnienie z opłaty.

§7
Wnioski o zwrot opłaty, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 oraz wniosek o zwolnienie z opłaty,
o którym mowa w § 6, należy składać w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego,
w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w systemie
IRK w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub odpowiednio w
terminie do 30 kwietnia w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

§8
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.
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