Załącznik do zarządzenia nr 138 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Regulamin określający zasady odpłatności za zajęcia prowadzone
w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

§1

1. Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pobiera opłaty za
następujące usługi edukacyjne i szkoleniowe:
1) kursy, wykłady i szkolenia prowadzone przez zespoły edukacyjno-naukowe
Uniwersytetu Otwartego na terenie Uczelni oraz poza jej terenem;
2) udział w wydarzeniach i festiwalach edukacyjnych i popularnonaukowych,
organizowanych przez zespoły edukacyjne Uniwersytetu Otwartego;
2. Opłaty pobierane są od uczestników, którzy dobrowolnie zapisują się na wybrany
kurs, wykład lub szkolenie i akceptują zasady odpłatności za usługi edukacyjne
w Uniwersytecie Otwartym.
3. Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim nie pobiera opłat za usługi edukacyjne
i szkoleniowe, prowadzone we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jeśli tak
stanowi umowa o współpracy z podmiotem zewnętrznym.
§2
1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala koordynator zespołu edukacyjnonaukowego w porozumieniu z Dyrektorem Uniwersytetu Otwartego.
2. Informację o wysokości opłat za kurs, wykład lub szkolenie koordynator, o którym
mowa w ust. 1 umieszcza na stronie internetowej danego zespołu oraz na stronie
głównej Uniwersytetu Otwartego.
3. Opłata wnoszona w całości jest niższa o 5% od opłaty wnoszonej w ratach.
4. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości
uznaje się, że uczestnik wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeśli dokona wpłaty po
wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia
opłaty w pełnej wysokości.
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§3
1. Terminy wnoszenia opłat podawane są do informacji uczestników na stronie
internetowej zespołu edukacyjno-naukowego.
2. Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy, podany na stronie
internetowej zespołu edukacyjno-naukowego oraz w momencie przyjmowania
zgłoszenia uczestnika.
§4
1. Uczestnikowi, który nie wniesie opłaty w terminach, podanych w sposób określony
w § 3 ust. 1, doręcza się wezwanie do niezwłocznej zapłaty. Niewniesienie opłaty na
rachunek Uczelni jest podstawą do dochodzenia przez Uczelnię zapłaty ustawowych
odsetek za zwłokę.
2. Zaleganie przez uczestnika z opłatami za kurs może stanowić podstawę do skreślenia
go z listy uczestników kursu.
§5
1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:
1) gdy uczestnik złoży do koordynatora zespołu edukacyjno-naukowego pisemną
rezygnację z usługi edukacyjnej przed terminem rozpoczęcia zajęć;
2) gdy zajęcia, kurs lub szkolenie nie rozpoczęły się albo zostały odwołane przez
koordynatora zespołu edukacyjno-naukowego.
2. Opłata podlega zwrotowi za okres pozostały do końca okresu, za który wniesiono
opłatę, licząc od dnia następnego po dniu, w którym uczestnik złożył pisemną
rezygnację z usługi edukacyjnej.
3. Zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy podany przez uczestnika.
4. Uczestnik może zostać zwolniony z opłat decyzją koordynatora zespołu edukacyjnego
w porozumieniu z Dyrektorem Uniwersytetu Otwartego.
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§6
Sprawy

sporne

rozwiązywane

są

przez

Dyrektora

Uniwersytetu

Otwartego

w porozumieniu z Kwestorem Uniwersytetu Śląskiego i Prorektorem ds. Finansów
i Rozwoju.
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