Załącznik do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 lipca 2013 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
Powtarzanie przedmiotu lub modułu

Powtarzanie semestru, także w przypadku
wznowienia studiów

według wysokości ustalonej dla tego kierunku studiów na którym
przedmiot lub moduł jest realizowany
Opłata za
jeden semestr suma części
(w zł).

1 650,00

Opłata wnoszona w częściach

I część

II część

544,50

III część

544,50

561,00

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

1 500,00

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
Kształcenie na studiach stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza przysługującym dodatkowym
limitem punktów ECTS

Studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w
formie stacjonarnej:

według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów - wg
wartości 55 zł za 1 punkt ECTS
Opłata za
jeden semestr suma części
(w zł).

1 650,00

Opłata wnoszona w częściach

I część

II część

544,50

III część

544,50

561,00

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

1 500,00

Wartość 1 punktu ECTS - 55 zł

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
Powtarzanie przedmiotu lub modułu

w wysokości ustalonej dla tego kierunku studiów na którym przedmiot
lub moduł jest realizowany

Powtarzanie semestru

w wysokości opłaty ustalonej na kierunku na którym student musi
uzyskać większość punktów ECTS przewidzianych w indywidualnym
programie studiów na powtarzany semestr

Powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów

w wysokości opłaty za powtarzanie zajęć ustalonej na kierunku na
którym student musi uzyskać większość punktów ECTS
przewidzianych w indywidualnym programie studiów

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
Kształcenie na studiach stacjonarnych w przypadku
Według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów - wg wartości
korzystania z zajęć poza przysługującym dodatkowym
50 zł za 1 punkt ECTS
limitem punktów ECTS

Studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w
formie stacjonarnej:

Opłata za
jeden semestr suma części
(w zł).

1 500,00

Opłata wnoszona w częściach
I część

II część

495,00

495,00

Wartość 1 punktu ECTS - 50 zł

INNE OPŁATY
Praktyka pedagogiczna ciągła
Wydanie przez Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości
językowej

300 zł / 150 godzin
20,00 zł

III część

510,00

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

1 350,00

