Załącznik nr 4
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 FILOLOGICZNY
Kształcenie za studiach niestacjonarnych:

Kierunek - Specjalność

Opłata za
jeden semestr suma części
(w zł).

Opłata wnoszona w częściach

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

I część

II część

III część

1 650,00

544,50

544,50

561,00

1 500,00

1 950,00

643,50

643,50

663,00

1 800,00

1 900,00

627,00

627,00

646,00

1 750,00

1 650,00

544,50

544,50

561,00

1 500,00

KATOWICE:
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(I i II stopień)
Kulturoznawstwo (I stopień)
Kultury mediów (I stopień)
Kulturoznawstwo (II stopień)
Kultury mediów (II stopień)
Studia śląskie (II stopień), II rok

Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych:
Powtarzanie modułu na kierunkach: filologia
polska (I i II stopień), komunikacja promocyjna i
kryzysowa (I stopień), kulturoznawstwo (I i II
stopień), kultury mediów (I i II stopień),
antropologia języka i komunikacji (II stopień),
studia śląskie (II stopień)

350 zł

Powtarzanie modułu na kierunkach: informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo
( I i II stopień), filologia klasyczna (I i II stopień),
mediteranistyka (I stopień), sztuka pisania
(I i II stopień), informacja w instytucjach
e-społeczeństwa ( I stopień), międzynarodowe
studia polskie (I i II stopień)

300 zł

Powtarzanie semestru, także w przypadku
wznowienia studiów

według odpłatności dla studiów niestacjonarnych dla danego
kierunku i poziomu studiów

Powtarzanie semestru na kierunkach dla których
brak odpowiednika prowadzonego w formie
niestacjonarnej (także w przypadku wznowienia
studiów)

Opłata za
jeden semestr suma części
(w zł).

Opłata wnoszona w częściach

I część

II część

III część

Opłata
wnoszona w
całości (150
zł mniej)

1 500,00

495,00

495,00

510,00

1 350,00

1 650,00

544,50

544,50

561,00

1 500,00

Antropologia języka i komunikacji (II stopień)
Filologia klasyczna (I i II stopień)
Mediteranistyka (I stopień)
Sztuka pisania (I i II stopień)
Międzynarodowe studia polskie (I stopień)
Filologia polska ( I i II stopień)
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
(I stopień)
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
(I stopień)
Międzynarodowe studia polskie (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*

* wartość 1 punktu ECTS:
Antropologia języka i komunikacji (II stopień)
Filologia klasyczna (I i II stopień)
Mediteranistyka (I stopień)

50 zł

Sztuka pisania (I i II stopień)
Międzynarodowe studia polskie (I stopień)
Filologia polska ( I i II stopień)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(I i II stopień)
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
(I stopień)

55 zł

Komunikacja promocyjna i kryzysowa
(I stopień)
Międzynarodowe studia polskie (II stopień)
Studia śląskie (II stopień), II rok
Kulturoznawstwo (I stopień)

65 zł

Kultury mediów (I stopień)
Kulturoznawstwo (II stopień)
Kultury mediów (II stopień)

63 zł

