Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 170 Rektora UŚ
z dnia 21 listopada 2017 r.
Zarządzenie nr 154
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków
odpłatności za usługi edukacyjne.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 uchwały
nr 552 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania
i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich, zarządzam co następuje:
§1
Na mocy niniejszego zarządzenia ustala się jednolity sposób zawierania z cudzoziemcami,
podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, na
zasadach odpłatności stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, umów w sprawie warunków odpłatności za usługi
edukacyjne, zwanych dalej umowami.
§2
1. Obowiązkiem zawarcia umów objęci są wszyscy cudzoziemcy przyjęci na studia
w Uniwersytecie, na zasadach odpłatności, rozpoczynające się od roku akademickiego
2017/2018. Wzór umowy dla cudzoziemców podejmujących studia prowadzone w języku
polskim określa załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia (w polskiej wersji językowej).
Wzór umowy dla cudzoziemców podejmujących studia prowadzone w językach obcych
określa załącznik nr 1b do niniejszego zarządzenia (w dwóch wersjach językowych w języku polskim i języku angielskim). Odstępstwa od określonego wzoru mogą być
dokonywane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
projekt umowy, uwzględniający indywidualne uwarunkowania, przygotowywany jest
przez Dział Współpracy z Zagranicą.

2. W przypadku cudzoziemców, którzy rozpoczęli w Uniwersytecie studia na zasadach
odpłatności od roku akademickiego 2016/2017 i je kontynuują, zawierana jest umowa
według wzoru określonego w załącznikach do niniejszego zarządzenia: nr 2a (w polskiej
wersji językowej dla cudzoziemców podejmujących studia prowadzone w języku
polskim) lub nr 2b (w dwóch wersjach językowych - w języku polskim i języku
angielskim dla cudzoziemców podejmujących studia prowadzone w językach obcych).
Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje cały określony w planie studiów
czas ich trwania, począwszy od dnia 1 października 2016 r.
3. W przypadku cudzoziemców studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów,
zawiera się umowy odrębnie dla każdego kierunku studiów.
§3
1. Umowy zawiera się na wydziałach i w jednostkach dydaktycznych niebędących
wydziałami, prowadzących studia.
2. Cudzoziemcy podejmujący studia prowadzone w języku polskim zawierają umowę
według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a do
niniejszego

zarządzenia,

w dwóch

egzemplarzach,

z

których

jeden

otrzymuje

cudzoziemiec, a drugi umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
3. Cudzoziemcy podejmujący studia prowadzone w językach obcych zawierają umowę
według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1b lub załącznik nr 2b do
niniejszego zarządzenia, w czterech egzemplarzach, w dwóch wersjach językowych w języku polskim i języku angielskim - odpowiednio po dwa egzemplarze dla każdej ze
stron umowy.
4. Umowę zawiera się jeden raz na cały okres studiów.
5. Dla

każdego

studenta

cudzoziemca

umowa

będzie

generowana

z

systemu

informatycznego „Uniwersytecki System Obsługi Studiów” (USOS).
6. Opiekę merytoryczną nad raportem w USOS, o którym mowa w ust. 4, sprawuje Dział
Współpracy z Zagranicą.
§4
Umowy z cudzoziemcami w imieniu Uniwersytetu zawierają, działający na podstawie
imiennych pełnomocnictw udzielonych przez Rektora:
1) dziekani i prodziekani wydziałów;
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2) kierownicy

i

zastępcy

kierowników

jednostek

dydaktycznych

niebędących

wydziałami, prowadzących studia.
§5
1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, które zawierają umowy z cudzoziemcami,
obowiązane są do założenia i bieżącego prowadzenia rejestru umów zawartych
z cudzoziemcami, którzy odbywają na zasadach odpłatności studia w tych jednostkach.
2. Rejestr powinien zawierać następujące rubryki:
1) numer kolejny umowy;
2) datę zawarcia umowy;
3) nr albumu studenta cudzoziemca;
4) nazwisko i imię studenta cudzoziemca.
§6
Traci moc zarządzenie nr 162 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
22 października 2014 r. w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za
usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze zmianą zawartą w zarządzeniu nr 144 Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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