Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 110
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 12 lipca 2017 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
Kształcenie na studiach niestacjonarnych:
Opłata za
jeden semestr suma części (w
zł).

Kierunek - Specjalność

Oligofrenopedagogika z arteterapią (I stopień)
Pedagogika (I stopień)

Opłata wnoszona w częściach

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

I część

II część

III część

2 140,00

706,20

706,20

727,60

1 990,00

2 200,00

726,00

726,00

748,00

2 050,00

Edukacja kulturalna ( II stopień ) *
Pedagogika osób niepełnosprawnych
z arteterapią (II stopień)
Pedagogika (II stopień)

Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych:
350 zł

Powtarzanie modułu

według odpłatności dla studiów niestacjonarnych dla danego
kierunku i poziomu studiów

Powtarzanie semestru, także w przypadku
wznowienia studiów
Powtarzanie semestru - dotyczy kierunków dla
których brak odpowiednika prowadzonego w
formie niestacjonarnej (także w przypadku
wznowienia studiów)
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją
kulturalną (I stopień)

Opłata wnoszona w częściach

Opłata za
jeden semestr suma części (w
zł).

I część

II część

III część

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

2 140,00

706,20

706,20

727,60

1 990,00

2 200,00

726,00

726,00

748,00

2 050,00

Etnologia i antropologia kulturowa (I stopień)
Etnologia i antropologia kulturowa (II stopień)

Zajęcia nieobjęte planem studiów:
Kształcenie na drugiej lub kolejnej specjalności w
ramach jednego kierunku

według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów - wg
wartości za 1 punkt ECTS
70 zł

Różnice programowe (przedmiot/moduł)
wartość 1 punktu ECTS:
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją
kulturalną (I stopień)
Etnologia/Etnologia i antropologia kulturowa
stopień)

(I

71 zł

Oligofrenopedagogika z arteterapią (I stopień)
Pedagogika (I stopień)
Etnologia i antropologia kulturowa (II stopień)
Edukacja kulturalna ( II stopień ) *
Pedagogika osób niepełnosprawnych
z arteterapią (II stopień)

73 zł

Pedagogika (II stopień)
* pod warunkiem pozytywnej decyzji MNiSW o nadaniu uprawnień do prowadzenia kierunku

