Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UŚ nr 139 z dnia 26 września 2012 r.
Aneks nr ………………….
zawarty w dniu ……………………………w…………………………. o następującej treści:
Stronami aneksu są:
 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, zwany
w treści umowy „Uczelnią”, reprezentowany przez dziekana* / prodziekana* Wydziału
………………………………….………….* / kierownika* / zastępcę kierownika* jednostki
organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną ……………………..…………………*,
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu
Śląskiego;
 Student, Pani/Pan …………………………………………., nr albumu: …..………………….,
zamieszkała/ ły*: (adres do korespondencji)…………………………………………………,
PESEL: …………………………, zwany w treści umowy „Studentem”, kształcący się na
stacjonarnych* / niestacjonarnych* studiach pierwszego stopnia* /studiach drugiego stopnia* /
jednolitych studiach magisterskich* na kierunku*………………………………………………
/specjalności*………………………………...
I. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu ……………………. zawarły umowę nr …………..
w sprawie warunków odpłatności za studia oraz :
a) Aneks nr ……….. z dnia …………………………. ,
b) Aneks nr ……….. z dnia …………………………. ,
c) Aneks nr ……….. z dnia ………………………….*.
II. Strony zgodnie oświadczają, że dokonują częściowo zmiany treści umowy, w następujący sposób:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5
Informację o wysokości opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz wysokości
kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług
Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.”,

2. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6
1. Student jest zobowiązany uiścić, ustaloną przez Rektora opłatę w wysokości
…………………..… za każdy semestr, za świadczoną na jego rzecz przez Uczelnię usługę
edukacyjną, określoną w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. Za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 4 Student jest zobowiązany
uiścić ustaloną przez Rektora opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 1
stanowiącym integralną część umowy.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 za kształcenie na studiach niestacjonarnych
w planowanym okresie studiów, może ulec zmianie w razie wzrostu kosztów prowadzenia
studiów w Uczelni (o których mowa w art. 99 ust. 2 Ustawy) jednak nie więcej niż
w przypadku:
a) studiów jednolitych magisterskich – o 20 % danej opłaty;
b) studiów pierwszego stopnia – o 15 % danej opłaty;
c) studiów drugiego stopnia – o 10 % danej opłaty.

4. Informacja o nowej wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1 za kształcenie na studiach
niestacjonarnych, zamieszczana będzie do wiadomości na stronie internetowej
www.us.edu.pl, zakładka student oraz wywieszana na tablicach ogłoszeń znajdujących się
w obiektach Uczelni. Ponadto Student, o powyższym będzie przez Uczelnię zawiadamiany
poprzez doręczenie mu pisemnej informacji w tym zakresie osobiście za pokwitowaniem,
bądź wysłanie jej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 31 lipca
poprzedzającego rok akademicki, którego opłata dotyczy.
5. Student po uzyskaniu informacji o zmianie wysokości opłaty, o której mowa w ust. 4 może
złożyć Dziekanowi do dnia 30 września poprzedzającego rok akademicki, którego opłata
dotyczy - za potwierdzeniem odbioru - pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie takie stanowi rezygnację ze studiów i jest podstawą do skreślenia Studenta
z listy studentów. Brak pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy traktowane
będzie jako akceptacja zmiany wysokości opłaty.”,

3. w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Student wnosi opłatę na indywidualny numer rachunku bankowego. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie www.us.edu.pl, zakładka student.
2. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu na rachunek Uczelni.”,

4. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10

1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:
1) gdy Student złoży do Dziekana pisemną rezygnację ze studiów przed terminem
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona;
2) gdy zajęcia nie rozpoczęły się.
2. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, o którym mowa w § 9 ust. 1
Studentowi przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który
wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu, w którym decyzja o skreśleniu
z listy studentów stała się ostateczna lub gdy Student złożył egzamin dyplomowy
przed określonym w planie studiów terminem ich ukończenia.
3. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty przelewem na konto wskazane przez Studenta lub
w kasie Uczelni, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy
studentów stała się ostateczna lub gdy Student złożył egzamin dyplomowy przed
określonym w planie studiów terminem ich ukończenia.”,
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5. dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a
1. Student zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej
zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu
wskazanego jako adres do korespondencji.
2. Student wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Uczelni
związanych z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.”,

6. § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13
1. Każdorazowa zmiana treści umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, wymaga pod rygorem
nieważności formy pisemnego aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.
2. Rezygnacja ze studiów w trybie określonym w § 6 ust. 5 powoduje skreślenie Studenta z
listy studentów.”.

III. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują począwszy od roku akademickiego 2012/2013.
IV. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Uczelnia:

Student:

* niepotrzebnie skreślić
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Załącznik nr 1 do aneksu nr…..…..
w sprawie warunków odpłatności za studia
„Załącznik nr 1 do umowy nr…..…..
w sprawie warunków odpłatności za studia”

Za usługi edukacyjne, o których mowa poniżej Student jest zobowiązany uiścić opłatę
w następującej wysokości:
1) ………………………………………………… zł powtarzanie przedmiotu;
2) ………………………………………………… zł powtarzanie semestru (roku);
3) ………………………………………………… zł ponowne przyjęcie na studia,
jeżeli ponowne przyjęcie jest związane z powtarzaniem semestru lub roku;
4) ………………………………....…..zł za odbywanie studiów w języku obcym;
5) ………………………………………zł za zajęcia nieobjęte planem studiów (np.
różnice programowe).
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